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NOST AR INFORMĀCIJAS BLOKĀDI!
Sakarā ar to, ka Ķekavas
novada informatīvajā izdevumā
mūsu novada domes vadībai
nevēlamo deputātu viedoklis
atspoguļots netiek, mēs - deputātu
frakcijas “Savam novadam”
deputāti Andis ADATS, Pēteris
GEKS un Arvīds PLATPERS
nolēmām, ka vēlamies paši
skaidrot sabiedrībai savu viedokli
bez R.Jurķa cenzūras.
Laižot klajā šo informatīvo
izdevumu, mēs līdz ar to publiski
paziņojam, ka turpmāk mūsu
viedoklis pašvaldības avīzē nebūs
atrodams.
Patlaban
risinām
jautājumu par to, kur šis mūsu
izdevums būs pieejams
iedzīvotājiem, jo pie varas esošie
deputāti ir nepārprotami pauduši,
ka pašvaldības iestāžu telpās
mūsu viedokļa izplatīšanu
nepieļaus.
Atgādināsim, ka mūsu
viedoklis jau 2 gadus ir atrodams

Turpmākajos numuros
lasiet:
r
r
r
r

r

r

Ieskats Baložu komunālās
saimniecības darbā.
Pikantas nianses no Ķekavas
kultūras aģentūras dzīves
Cik nodokļu maksātājiem
izmaksā katrs novada deputāts?
Cik jūsu naudas gatavs izdot
domes priekšsēdētājs, lai
atbrīvotos no sev nevēlamiem
darbiniekiem un amatpersonām?
Kurš ir nākamais kandidāts uz
atlaišanu Ķekavas novadā un
kāpēc?
N.B.!
Ja jums ir aktuāli
jautājumi, uz kuriem jūs gribētu
saņemt atbildes, paliekot
anonīms, rakstiet uz e-pasta
adresi: balozipilseta@inbox.lv

interneta vietnēs www.kekavai.lv un
www.balozipilseta.lv
sadaļā
“Savam novadam”.
Ti e k o t i e s u n r u n ā j o t a r
iedzīvotājiem, nākas secināt, ka
lielākā daļa sabiedrības, diemžēl,
nav informēta par to, ko mēs darām
Baložu pilsētas un visas
pašvaldības labā. Ar šī izdevuma
starpniecību turpmāk
vēlamies
informēt jūs par savām aktivitātēm.
Runājot par tām, kuras
aizvadīto gadu laikā jau bijušas,
atgādināsim,
pirmkārt, mūsu
organizēto kustību par Baložu un
Ķekavas pašvaldību sadalīšanu,
kuras gaitā savu viedokli pauda
vairāk kā 1200 iedzīvotāju. Otra
lielākā aktivitāte bija Baložu
iedzīvotāju protests pret to, ka citu
pašvaldību iedzīvotāji, kuri nekad
nav dzīvojuši šeit uz vietas un neko
nezina par vietējām tradīcijam un
paražām, mēģina uzspiest

baložniekiem kaut kādus savus
stereotipus kultūras jomā. Protesta
akcijā iesaistījās vairāk kā 2000
cilvēku, bet piketā pie Ķekavas novada
domes ēkas nostājās vairāk kā 300
aktīvistu.
Lai gan pie varas esošie deputāti
joprojām ar visām iespējamām
metodēm mēģina apspiest šādas
sabiedrības aktivitātes, to cēloņi
netiek novērsti un paši no sevis arī
nepazūd, tāpēc aizvien no jauna rodas
tādi mūsu sadzīves aktuāli jautājumi,
kurus nākotnē tik un tā vajadzēs risināt.
Mēs arī turpmāk esam gatavi
pārstāvēt
jūsu intereses novada
domē. Mazākumā un opozīcijā esot,
šīs iespējas ir visai ierobežotas, tādēļ,
lai novada domē jautājumi tiktu izlemti
mūsu kopējās intetresēs, sevišķi
svarīga ir jūsu izpratne par to, ko mēs
darām, un sabiedrības atbalsts mūsu
aktivitātēm.
A.Adats, frakcijas vadītājs

Vēsturisks notikums
BEIDZOT “ČIKĀGAS PIECĪŠI” VIESOJAS BALOŽOS

Leģendārā latviešu mūzikas
grupa “Čikāgas piecīši” šogad svin
savas pastāvēšanas 50.
gadadienu.
Doma par to, ka
Baložu atjaunotais Kultūras nams

būtu pelnījis šīs dzīvās
mūzikas leģendas
konceru, radās jau 2001.
gadā valsts svētku laikā.
Intensīva darba un
kontaktu dibināšanas
rezultātā KN direktorei
Ilzei REINHOLCEI
izdevās vienoties ar
grupas menedžeriem par
to, ka Baloži kā koncerta
vieta tika iekļauti
“Čikagas piecīšu”
pēdējās koncerttūres
sarakstā.
Kā vēlāk
izrādījās, šī iniciatīva
pašai Reinholcei maksāja kaut arī
prettiesisku, tomēr atlaišanu no darba.
Rakstu par to lasiet 2. lappusē!

1

Vēsturisks notikums

BEIDZOT “ČIKĀGAS PIECĪŠI” VIESOJAS BALOŽOS
(Sākumu sk. 1.lappusē)
A.Adats,
frakcijas
vadītājs
Baložu KN
direktore Ilze
REINHOLCE
vienojās ar
g r u p a s
menedžeriem
par to, ka
koncerts Baložu
kultūras namā
tika iekļauts “Čikagas piecīšu” pēdējās
koncerttūres sarakstā.
Kā vēlāk
izrādījās, šī iniciatīva pašai Reinholcei
maksāja prettiesisku atlaišanu no
darba.
Par šo atgadījumu gribas
pastastīt detalizētāk, jo vairāk tādēļ, ka
tas atgādina pašu “Čikagas piecīšu”
stāstu par to, kā viņu koncerti Latvijā
sākās 1989. gadā. Toreiz vietējā
valdība kategoriski iebilda pret
“Čikagas piecīšu” koncertu Latvijā, un
tikai lielā tautas atsaucība un prasības
piespieda valdību
mainīt savu
lēmumu un koncertus atļaut.
POLITISKĀ ATRIEBĪBA
Ķekavas novada Kultūras
aģentūrai jau kopš tās dibināšanas
bija politisks pasūtījums izrēķināties ar
Baložu Kultūras nama vadību. Pirmās
sankcijas bija domes priekšsēdētāja
un izpilddirektora
aizliegums KN
telpās vākt parakstus par Baložu
atdalīšanos no Ķekavas. Vēlāk no
Kultūras nama tika izņemti datori (lai
mēģinātu pierādīt KN vadības
“prettiesiskas darbības”, kuras tā arī
netika atrastas) un veiktas līdzīgas
provokācijas. Kad Ilzes Reinholces
darbībās tā arī neizdevās atrast
pārkāpumus, kurus varētu izmantot
par formālu iemeslu atlaišanai, 2011.
gada janvārī domes priekšsēdētāja
R.Jurķa vadībā tika uzsākta Kultūras
aģentūras “reorganizācija”, kas
paredzēja I.Reinholces štata vietas
likvidāciju. Pēc publikācijas “Apriņķa
Avīzē”, kur deputāts Veispals paziņoja,
ka Aģentūras reorganizācija
ir
koalīcijas centieni
“likvidēt Adata
bastionu Baložos un Platpera bastionu
Ķekavā”, tika iezīmēta politiskā
atriebība.
DANCIS AP “ČIKĀGAS
PIECĪŠU” KONCERTU
Vēl pirms “reorganizācijas”
pabeigšanas Ilze Reinholce griezās
pie Ķekavas novada vadības ar
ierosinājumu novada kultūras
pasākumu
organizēšanas procesa
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uzlabošanai
izveidot savu “biļešu
servisu” novada lielākajos
tirdzniecības centros, kā arī iesniedza
biznesa projektu par “Čikāgas piecīšu”
konceru Baložos.
Uz to novada
vadība paziņoja, ka šie priekšlikumi
esot “apšaubāmi” un visticamāk
nesīšot zaudējumus pašvaldības
budžetā. Tika pieņemts lēmums
“Čikāgas piecīšu” konceru Baložos
nerīkot, bet
pārliecināt koncerta
menedžerus par to, ka lietderīgāk
koncertu rīkot Ķekavas stadionā, jo tur
varētu būt vairāk skatītāju un mazākas
izmaksas. Tiesa, vēlāk izrādījās, ka
brīvā dabā risku rada iespējamie sliktie
laika apstakļi, turklāt arī tehniskā
nodrošinājuma izmaksas draudēja
pārsniegt paša koncerta izmaksas.
Kultūras aģentūras direktors Artūrs
Ancāns, kā parasti, pie šādiem
apstākļiem kultivēja “strausa politiku”,
t.i., nedarīja nekā.
Pa to laiku pienāca jūnijs un
mēdijos parādījās reklāma par
“Čikāgas piecīšu” konceru Baložos,
taču līgums par koncertu vēl nebija
noslēgts, līdz ar to arī biļetes
pārdošanā neparādījās. Tā pagāja vēl
viens mēnesis.
Kā stāsta koncerta organizatori,
jūlija beigās Ancāns esot viņiem
zvanījis, lai … atteiktu koncerta
rīkošanu! Tā kā vairākas sabiedriskās
organizācijas jau bija izteikušas vēlmi
labdarības nolūkos iegādāties kaut vai
visas koncerta biļetes, rīkotājiem
izdevās pārliecināt Ancānu, ka
koncertam tomēr jānotiek. Pēc līguma
parakstīšanas Ancāns par papildus
maksu iegādājās koncerta biļetes,

kuras tad arī kļuva par
iemeslu
galvenajai intrigai.
KUR PALIKA BIĻETES?
Kad (tajā laikā no darba jau
atstādinātā) Ilze Reinholce atgriezās
savā darba kabinetā un atrada tur uz
galda mētājamies koncerta biļetes
(skaitā 175), viņa aiz ierastā kārtīguma
ieslēdza tās seifā. Tā izrādījās kārtīgi
izplānota provokācija, jo Aģentūras
vadība nekavējoties ziņoja policijai, ka
I.Reinholce esot nozagusi 205 (!)
biļetes. Vēlāk gan tika pierādīts, ka
A.Ancāns, J.Žilko un A. Prokopenko
apzināti noslēpuši faktu, ka
iztrūkstošās 30 biļetes tobrīd jau tika
tirgotas jaunizveidotajā Kultūras
aģentūras Biļešu servisā. Neskatoties
uz to, ka tika atklāta šī provokācija,
A.Ancāns atstādināja I.Reinholci no
darba “par biļešu zādzību” un vēlāk
atbrīvoja viņu no darba.
KAM PIEDER BIĻEŠU
SERVISA IDEJA?
Kā pierādīja dzīve, koncerts sevi ir
attaisnojis, jo, lai gan biļetes kasēs
atradās tikai dažas dienas, tās tika
pilnībā izpirktas. Par to mums ir liels
prieks. Prieks ir arī par to, ka abas
idejas
gan par “Čikāgas piecīšu”
konceru, gan Biļešu servisu izrādījās
nevis “apšaubāmas”, bet gan
apsveicamas. Dīvaini ir tikai tas, ka
tagad Biļešu servisa ideju Ancāns
piedēvē sev.
Mēs, savukārt, pieliksim visas
pūles, lai Ilze Reinholce pēc iespējas
ātrāk atgrieztos darbā, bet meļi un
krāpnieki tiktu sodīti pēc visas likuma
bardzības.
Attēlā: “Čikāgas piecīši” 70-jos gados

ČIKĀGAS PIECĪŠI: Ģirts Puriņš, Janīna Ankipāne, Uldis Streips,
Alberts Legzdiņš un Uldis Ievāns

Pa notikuma pēdām

TIESA ATKLĀJ MEĻUS ĶEKAVAS VADĪBĀ
2011. gada 2. aprīļa rīts Baložos sākās ar pacilātu noskaņojumu, jo todien pie
mums notika sporta svētki velokrosā. Taču vairākiem baložniekiem šī diena
atnesa nepatīkamus pārsteigumus un stresus. Tādēļ ka tieši todien novada domes
preiekšsēdētājs R.Jurķis ar saviem atbalstītājiem bija nolēmis sporta svētku
aizsegā realizēt savas neģēlīgās idejas.

Arvīds PLATPERS,
Ķekavas novada domes deputāts
KAS UZLAUZA KULTŪRAS
NAMU?
Notikumi risinājās sekojoši: torīt
Jurķim nez kāpēc “uznāca bažas” par
to, ka Baložu Kultūras namā varētu būt
apdraudēta
izrādes “Sekss un
grēkpilsēta” norise, tādēļ viņš ieradās
Kultūras namā un arestēja kultūras
nama … dežurantu J.S.Patmalniku,
aizbildinoties ar to, ka dežurants esot
“nepiedienīgi uzvedies un nolamājis
domes priekšsēdētāju, darbinieku un
policistu ar necenzētiem vārdiem”.
Vēl dežurantam tiek inkriminēts tas, ka
viņš esot atteicies atdot nelūgtajiem
viesiem Kultūras nama atslēgas un
vispār neesot bijis šiem pazīstams,
tadēļ nogādāts policijā personības
noskaidrošanai. Kad Patmalniks tika
aizturēts un aizvests, Jurķis pavēlēja
uzlauzt Baložu Kultūras namu.
Uzlaušanu veica deputāts un
Komunālās saimniecības
izpilddirektors I.Pihtovs ar saviem
rokaspuišiem par to tika sastādīts akts.
Neskatoties uz to, ka I.Pihtovs
vairākkārt noliedza savu dalību

Kultūras nama durvju uzlaušanā, tiesā
ar videomateriāliem tika pierādīts, ka
tieši viņs tika organizējis divus
atslēdzniekus durvju uzlauzšanai un
devis skaidru naudu jaunu atslēgu
iegādei.
KO VĒRTS JURĶA
SOLĪJUMS?
Situācija tajā dienā noskaidrojās
tikai pēc deputātu frakcijas “Savam
novadam” iejaukšanās un beidzās ar
R.Jurķa solījumu nepielietot represijas
pret Kultūras nama darbiniekiem, kuri
tajā dienā nebija izgājuši darbā, pildot
Kultūras aģentūras vadītāja A.Ancāna
rīkojumu nestrādat ārpus darba laika,
ja nav saņemta speciāla vadības
piekrišana. Tieši tāda bija šī 2. aprīļa
diena. Taču jau tajā pašā vakarā Jurķis
pierādīja, ka nav godavīrs un ka viņa
vārdiem nevar ticēt. No tiem Kultūras
nama darbiniekiem, kuri todien atnāca
uz darbu (brīvprātīgi un bez
atalgojuma!), Viņš tūdaļ pat
sāka
pieprasīt paskaidrojumus. Šo represiju
rezultātā I.Reinholcei sākās veselības
problēmas; bija nepieciešama pat
neatliekamā medicīniskā palīdzība.

J.S.Patmalnika “nepiedienīgo”
uzvedību tika nosūtīta tiesai, lai viņš
tiktu sodīts “par huligāniskām
darbībām”. Iejaucoties deputātu
frakcijai “Savam novadam” un citiem
deputātiem, tika pierādīts, ka R.Jurķa,
M.Ansonska un 2 policistu apgalvojumi
par Patmalnika lamāšanos neatbilst
patiesībai. Tiesa konstatēja, ka
liecinieku un klātesošo liecības tik ļoti
atšķiras savā starpā, ka tām ticēt nav
iespējams.
Diemžēl, tiesas leksika neļauj
paziņot, ka šie 4 kungi ir meļi, lai gan tas
nepārprotami atspoguļojas tiesas
spriedumā. To pierāda ne tikai šis
gadījums, bet arī citi, kā piemēram:
dibinot kultūras aģentūru, pieņemot
darbā draugus no attālām
pašvaldībām, liedzot vietējiem
iedzīvotājiem piedalīties pašvaldības
attīstības un pārvaldīšanas procesos.
Gribētos vērst Baložu un visa
Ķekavas novada ļaužu uzmanību uz to,
ka minēto kungu vārdiem turpmāk
nevajadzētu sevišķi uzticēties. Jo viņu
darbi liecina par to, ka viņi ne vien
neatbild par saviem vārdiem, bet ir arī
gatavi uz provokatīvām darbībām, lai
nomelnotu sev nevēlamus cilvēkus.

KURŠ KURU LAMĀJA?
Pēc R.Jurķa iniciatīvas lieta par

Skumja prognoze

ĶEKAVIEŠI ĶEKAVĀ IR NEVĒLAMI
Negaisa mākoņi savilkušies pār Ķekavas novada
pašvaldības izpilddirektora padomnieces juridiskajos
jautājumos, vides un labiekārtošanas daļas vadītājas un
Baložu kultūras nama kasieres galvām. Visas aktivitātes ap
šiem cilvēkiem norāda, ka tie ir nokļuvuši varas politiķu redzes
lokā un iekļauti “nevēlamo” sarakstā.
Tāds iespaids rodas tādēļ, ka no pašvaldības vadības puses
šiem darbiniekiem tiek piemērotas darbības, kuras atgādina
shēmu, pēc kuras no darba tika “padzīta” Baložu kultūras nama
direktore.
Mūsu atlaisto cilvēku vietas aizņem vadībai lojāli cilvēki no
Saulkrastiem, Rīgas, Valkas. Starp citu, septembra vidū mūsu
novadā ieradīsies pārstāvji no sadraudzības pilsētām Turcijā,
Polijā, Krievijā, Lietuvā un Vācijā, lai iepazītu attīstības un
sadarbības iespējas Ķekavā. Sekojot deputāta J.Jeruma
izteikumiem, sagaidāms, ka pie mums drīz būs darbinieki arī
no Turcijas, Polijas, Krievijas u.c.

Izteicieni no Domes sēdēm
2011.28.07. Protokols Nr. 14
J.Jerums: “Koalīcijas deputāti lēmumus pieņem
saskaņā ar savu pārliecību (žēl, ka ne ar sirdsapziņu!).
Koalīcijā vienots viedoklis tiek panākts ilgstošu
pārrunu, viedokļu apmaiņu un darba rezultātā.”
A.Keisters: “Koalīcija ir izdarījusi daudzus labus
darbus un būtu izdarījusi vēl vairāk, ja opozīcijas
deputāti netraucētu.”
Domes jurists I.Muižnieks piekrīt, kas jaunais
ĶNKA nolikuma noteikumu variants diezgan krasi
atšķiras no IKS komitejā iesniegtā un izskatītā, bet …
tas netraucē koalīcijas deputātiem bez iebildēm,
vienprātīgi nobalsot par to!
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Atskaite par paveikto

DIVI GADI NOVADĀ: PLUSI UN MĪNUSI
Pēteris GEKS,
Ķekavas domes
deputāts

Pirms diviem gadiem tika
apvienotas 3 pašvaldības: Daugmales
pagasts, Ķekavas pagasts un Baložu
pilsēta. Uz apvienošanās brīdi visās
šajās pašvaldībās bija iesākti dažādi
saimnieciski projekti, piemēram,
Daugmalē - bērnudārza ar diviem
peldbaseiniem būve 120 vietām;
Katlakalnā - bērnudārza celtniecība
280 vietām; Ķekavas sākumskola 700
vietām, Baložu vidusskolas piebūve ar
4 kabinetiem un slēgtu sporta zāli; 2km
garš veloceliņš Baložos, kā arī 3 milj.
latu vērtais ūdenssaimniecības
rekonstrukcijas projekts Baložos. Kā
šie projekti ir realizējušies aizvadītajos
2 gados?
To interesanti noskaidrot jo vairāk
tāpēc, ka pirms pašvaldību
apvienošanas izskanēja bažas par to,
ka jaunā novada vadība varētu
pārskatīt šo projektu lietderību.
Bažas, principā, izrādījās
pamatotas. Viens no pirmajiem
jautājumiem, ko sāka apspriest jaunā
novada domes deputāti, bija jautājums
par Baložu vidusskolas piebūves
celtniecības apturēšanu, jo tā, lūk,
esot neizdevīga. Vienlaicīgi tika lemts
par Ķekavas sākumskolas
celtniecības uzsākšanu un
Daugmales bērnudārza pabeigšanu
ar tādu motivāciju, ka tad Ķekavā
dzīvojošie vecāki varēšot vadāt uz
Daugmali tos 60 Ķekavas bērnus,
kuriem šobrīd nav vietas savā
bērnudārzā.
Daugmales bērnudārza
celtniecības pabeigšanā šajos gados
ieguldīti 0.5 miljoni latu, un tas ir
saprotams, kādēļ: kādreizējais
Daugmales pagasta padomes
priekšsēdētājs J.Krūmiņš piekrita
piedalīties valdošajā koalīcijā ar
noteikumu, ka viņam pašam tiek
garantēts priekšsēdētāja vietnieka
amats un tiek pabeigts Daugmales
bērnudārzs.
Vislielākais “zobens” tika pacelts
pret Baložu projektiem, taču tos
izglāba domes deputāta, bijušā Baložu
pilsētas mēra A.Adata darbība. Pēc
tam, kad Adats sāka atbalstīt Baložos
mītošo novada iedzīvotāju vēlmi
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atdalīties no Ķekavas, attieksme
pret Baložu projektiem Ķekavas
domē kardināli izmainījās. Novada
vadītāji saprata, ka Baložu
atdalīšanās rezultātā būtu
nepieciešamas ārkārtas vēlēšanas,
kurās pašreizējā valdošā kliķe
varētu zaudēt savas siltās un labi
apmaksātās vietiņas. Tādēļ domes
vadība “pārskatīja savas
saimnieciskās darbības prioritātes”
un atteicās no Baložu projektu
apturēšanas. Baložu vidusskolas
piebūves darbi tika atsākti,
neraugoties uz to, ka izmaksas
palielinājās par 1,5 miljoniem eiro.
Lai netiktu pārtraukta pusmiljonu
vērtā veloceliņa izbūve no Tīturgas
uz Baložiem, Katlakalna
sākumskolas piebūve tagad tiek
celta no nomātiem konteineriem.
Un tikai Ķekavas sākumskolai
naudas nav! Neskatoties uz to, ka
visos iepriekšminētajos projektos
ievērojamu daļu sastāda Eiropas
Savienības finansējums! Un
neraugoties uz to, ka dome veic
dažādus “ekonomijas pasākumus”.
Te jāpiebilst, ka deputāti novada
iedzīvotājiem, algās vien, izmaksā
180 000 Ls gadā, bet šī algu fonda
ekonomija tiek realizēta tikai uz
opozīcijas deputātu atalgojuma
samazināšanas rēķina. Pašreizējā
domes vadība “kautrīgi”,
n e r a u g o t i e s u z Vi s p a s a u l e s
ekonomisko krīzi,
sola kādreiz
nākotnē ņemt kredītu
Ķekavas
sākumskolas celtniecībai.
No minētā jāsecina, ka
pagaidām no apvienošanās ir
vinnējuši Daugmale un Baloži, jo
tiem pašreizējā domē ir savi aizstāvji
Krūmiņš un Adats. Bet Ķekavas
pagasts palicis “jaņos”.
Iznāk, ka, tajā laikā, kad visiem
nepietiek naudas ikdienas
nepieciešamībām,
ķekavniekiem
tiek aizsmērētas acis ar dārgiem
“publicitātes pasākumiem” tādiem,
kā 3 dienu festivāls
ārzemju
viesiem “Via Ķekava” (izmaksas ap
60 000 Ls), pieredzes apmaiņas
braucieni pa visu pasauli (piedalās
varas deputātiem pietuvinātas
personas un delegācijas sastāda
pat līdz 40 civēku), apšaubāmi
vienas dienas pasākumi, kuriem tiek
tērētas milzu summas, kuras
neveido pievienoto vērtību un
ilgtermiņā neradīs atdevi.

PALDIES
PAR DROSMI!
Deputātu frakcija "Savam
novadam" ir nosūtījusi iedzīvotājiem
vēstules "Par iedzīvotāju aptauju
Baložu un Ķekavas atdalīšanai".
Mēs pateicamies Jums par aktīvu
iesaistīšanos pašvaldībai svarīgu
lēmumu pieņemšanā. Parakstot
iesniegumu par Baložu un Ķekavas
sadalīšanu, tiešu Jūs esat likuši
deputātiem vairāk strādāt, lai ievērotu
iedzīvotāju intereses. Diemžēl jāatzīst, ka
pie varas esošie deputāti negrib pildīt
pirms vēlēšanām dotos solījumus.
Nesaprotama ir šo deputātu vēlme
ieklausīties atsevišķos sev pazīstamos
iedzīvotājos un nesadzirdēt tūkstošiem
parakstītu prasību.
Tā, pagājušajā vasarā, lai izvairītos
no atbildīgu lēmumu pieņemšanas, šie
pie varas esošie,deputāti nolēma veikt to
iedzīvotāju parakstu pārbaudi, kuri atklāti
izteica savu pārliecību, ka Baložu un
Ķekavas piespiedu apvienošana nav
nesusi gaidīto labumu un šīs pašvaldības
atkal jāsadala, dodot iespēju tām
attīstīties patstāvīgi (Baloži savu skolu,
bet Ķekava savējo ceļ katra par saviem
līdzekļiem). Jādomā, ka šāda iedzīvotāju
nodošana policijas pārbaudei tika veikta,
lai iebiedētu iedzīvotājus un radītu
situāciju, ka tos deputātus, kuri patiesi
aizstāv iedzīvotāju intereses (A.Platpers,
P.Geks un A.Adats) varētu apvainot
kriminālnoziegumā. Šāds apvainojums
ļautu pie varas esošiem deputātiem
netraucēti realizēt savas savtīgās
intereses. Pēc domes priekšsēdētāja
vietnieka J.Krūmiņa parakstītās vēstules
nosūtīšanas policijai tika nopratināti 135
novada iedzīvotāji. Pie viņiem,
bākugunīm mirgojot un prožektoriem
spīdot, citu kaimiņu acu priekšā, vēlā
vakara stundā ieradās bruņota policijas
patruļa. Trīs mēnešus katru vakaru pie
kāda ieradās šī patruļa un visur atkārtojās
tie paši jautājumi: vai, kad un kāpēc
parakstījāt iesniegumu? Kas
neapmierina?
P.S.!
Pēc mūsu rīcībā esošās
informācijas atsevišķi deputāti ir sākuši
atvainoties tiem iedzīvotājiem, pie kuriem
bijusi policijas patruļa. Iedzīvotāji vēlētos
redzēt arī citu deputātu drosmi
atvainojoties.

BALOŽI. Ķekavas novada domes deputātu
frakcijas “Savam novadam” informatīvais
izdevums. Izdots saskaņā ar Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma
12. panta “Deputātu darbības apstākļu
nodrošināšana” 3.Punktu.

