
Svin skolas jubileju  3. lpp.

Atdzims peldvieta Ķekaviņā  4. lpp.

Cīņa par Drošības kausu  8. lpp.

Laureātu svētki novadā  5. lpp.

Jāņuguni jākur kalniņā, jo uguns nes svētību tik tālu, cik tālu redzams tās spīdums.  
Jāņu gaismā pabijušie cilvēki, tāpat kā apspīdētie lauki un tīrumi iegūst spēku un auglību.

(Latviešu tautas ticējumi)

Novēlam lustīgi nolīgot un Jāņuguns maģiskajā gaismā 
smelties spēku visam gadam! 

Ķekavas novada Dome

Ķekavas novada pašvaldības izdevums  Baloži, Ķekava, Daugmale  Jūnijs, 2010  Nr. 07 (130)

Ķekavas novads
www.kekavasnovads.lv

Fo
to

: G
in

ta
 l

o
G

in
a

Fo
to

: v
in

et
a

 b
ēr

zi
ņ

a
Fo

to
: v

in
et

a
 b

ēr
zi

ņ
a

Fo
to

: M
ā

ri
s 

bo
M

iņ
š

Ieskandina Dziesmusvētkus novadā

4. jūnijā Ķekavā vienlaikus pulcējās 
gandrīz septiņsimt bērnu no visa Ķekavas 
novada, lai piedalītos X Latvijas skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku ieskaņas 
koncertā Skandinām, dimdinām pāri visam 
novadam!

Vairāki simti sanākušo novadnieku varēja 
vērot 32 bērnu un jauniešu interešu izglītības 
pulciņu daudzveidīgos priekšnesumus gan no 
Dziesmu un deju svētku repertuāra, gan no 
pašu pūra lādes. 

Uzrunājot klātesošos, Ķekavas novada Do-

mes priekšsēdētājs Roberts Jurķis uzsvēra: 
„Latviešiem ir skaista tradīcija - atsevišķas bal-
sis savīt krāšņos dziesmu vainagos, bet deju 
soļus – krāšņā virpulī. Gandrīz septiņi simti 
mūsu bērnu un jauniešu jau pēc mēneša kopā 
ar citiem svētku dalībniekiem no visas Latvi-
jas veidos krāsaino tautas rakstu uz Dziesmu 
un deju svētku lielās skatuves. Šis ieskaņas 
koncerts ienāks novada vēsturē kā pirmais 
vērienīgākais koncerts kopš Ķekavas novada 
izveidošanas. Tas pierāda, ka mūsos vibrē ko-
pīga stīga; un tā mums jāstiprina arī turpmāk.”

Viņš aicināja „tautas tērpu krāšņumā 
vienoties kopīgās dziesmās un dejās, kas 
pat grūtākajos laikos izrādījušās par visstip-
rākajām iedvesmotājām un audzinātājām. 
Šajos skaistajos brīžos latvietība atkal un 
atkal dzimst katra sirdī. Un tur tā var pa-
stāvēt mūžīgi...”

Ieskaņas koncertu, pēc visu kolektīvu 
vadītāju svinīgās sveikšanas, uzsāka pirm-
skolas bērnu deju kolektīvs Ķekaviņa un 
apvienotie kori ar dziesmu Dod Dieviņi. 

 Turpinājums 3. lpp.
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Ar ko nodarbojas 
biedrība Partnerība 
Daugavkrasts?
Atbild Māris Belovs,
biedrības Partnerība 
Daugavkrasts valdes 
priekšsēdētājs

Biedrība Partnerība Daugavkrasts dibināta  
2008. gada septembrī ar mērķi veicināt ilgtspējīgu 
attīstību Ķekavas novada lauku teritorijā, pārstāvot 
sabiedrības intereses tās attīstībā, nevis nodarboties 
ar saimniecisko darbību. Tās galvenais darbības 
lauks ir LEADER programmas apguve un finansēju-
ma piesaiste Ķekavas novadam, lai veicinātu vietējo 
iedzīvotāju aktivitātes lauku teritorijās un aktivizētu 
vietējās iniciatīvas lauku teritoriju attīstībai.

Sākot ar jūliju, Partnerība Daugavkrasts regulāri 
publicēs izdevumā Ķekavas Novads un mājas lapā 
biedrības administratīvos izdevumus, izlietoto finansē-
jumu apmācībām un ikdienas darba nodrošināšanai.

Biedrību vada valdes priekšsēdētājs, bet par grā-
matvedību atbild finanšu vadītājs, kuru atalgojums 
tiek segts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
atbalstam piešķirtā finansējuma.

Runājot par mūsu aktualitātēm, Lauku atbalsta 
dienests apstiprinājis papildināto Vietējās attīstības 
stratēģiju, iekļaujot Partnerības teritorijā arī Baložu 
pilsētu. Līdz ar to jau nākamajā projektu konkursā 
savus pieteikumus varēs iesniegt arī Baložu pilsētas 
iedzīvotāji. Apstiprinātās stratēģijas kopējā summa, 
kura jāapgūst līdz 2013. gadam, ir gandrīz 321 000 
latu. Ar izstrādāto stratēģiju var iepazīties Lauku at-
balsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un bied-
rības mājas lapā www.daugavkrasts.lv.

Tāpat Lauku atbalsta dienests apstiprinājis pirmajā 
kārtā, 2009. gadā, iesniegtos projektus, no kuriem 
gandrīz visi uzsākti realizēt. Savukārt otrajā kārtā 
iesniegtie projektu pieteikumi šobrīd tiek izvērtēti 
kvalitatīvi; jūnija vidū varētu būt zināmi rezultāti.

Arī 2010. gadā pirmajā projektu konkursu kārtā 
iesniegtos astoņus projektu pieteikumus šobrīd vērtē 
biedrība Partnerība Daugavkrasts, pēc tam projekti 
tiks nodoti vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.

Lai spriestu par vērtēšanas kritērijiem un izmai-
ņām Ministru Kabineta noteikumos, kas atvieglotu 
pretendentiem pieteikšanos projektu konkursos, maijā 
biedrības valdes priekšsēdētājs tikās ar Zemkopības 
ministrijas un Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem, 
kā arī piedalījās apmācību seminārā par ciematu 
attīstības plānu izstrādi.

Iedzīvotāji jautā

Aizritējuši divi mēneši kopš 
Ķekavas novada Kultūras aģentūru 
vada novadnieks Egils Štāls, kurš, 
ievērojot savus profesionālos prin-
cipus, izvirzījis augstus mērķus 
kultūras attīstībai novadā. 

Kādi secinājumi radušies, esot jaunajā 
amatā?

Divi mēneši nav liels laiks, bet daudz kas 
iepazīts un apskatīts. Ir daudz secinājumu 
par kultūras dzīvi novadā un, protams, par 
pašu Kultūras aģentūru, kas atbild par šo 
jomu. 

Dzīvojot novadā, jau iepriekš man 
bija radies priekšstats, ka šeit ir plašas 
iespējas attīstīt kultūras jomu. Jaunajā 
novadā ir četras bibliotēkas, četri kultūras, 
tautas nami, Ķekavas novadpētniecības 
muzejs un Tūrisma informācijas centrs. 
Tātad infrastruktūra ir. Mums ir Rīgas tu-
vums, ko, protams, varam vērtēt gan kā 
veicinošu, gan riska faktoru attiecībā uz 
kultūru un cilvēku līdzdalību kultūras pro-
cesos. Taču esošais potenciāls, manuprāt, 
nav pietiekami izmantots. Iestāžu vadītāji, 
iespējams, joprojām nav apzinājušies -  
ir citi laiki, daudz jaunu iedzīvotāju un 
veidu, kā pasniegt informāciju par kultūras 
norisēm. Pats satraucošākais - domāšana 
nemainās līdzi laikam. Ļoti bieži gan dar-
binieki, gan iestāžu vadītāji nedomā par 
jomu kopumā. Līdz ar to dažbrīd ir iemesls 
teikt - te nekas nenotiek, nav interesanti. 
Nav progresa. Nav jaunu vēsmu. 

Kādu Jūs redzat kultūras dzīvi nova-
dā? 

Mani vada apziņa, ka kultūra ir joma, 
kura ne tikai drīkst, bet kurai pilnīgi no-
teikti jāpiedalās novada kopīgajā attīstī-
bas procesā. Kultūras aģentūra ir lielisks 
instruments, kā strādāt labāk un mainīt 
līdzšinējo kultūras dzīvi novadā. Pie tā arī 
šobrīd strādājam - sākam ar aģentūras dar-
ba sakārtošanu; te nepieciešami izglītoti, 
progresīvi domājoši cilvēki. Tāpat izvērtēju 
ne tikai katras aģentūras padotības iestādes 
darbu, rezultātus un darbinieku skaitu, bet 
raugos arī uz katra darbinieka kvalifikāciju 
un attieksmi. 

Pirms darba aģentūrā esmu strādājis ar 
daudziem augsta uzstādījuma, ambicioziem 
māksliniekiem un kolektīviem. Spilgts pie-
mērs ir jauniešu koris Kamēr..., kura direk-
tors esmu bijis sešus gadus. Raksturojot 
līdzšinējo darbu, - tā ir komanda, kur visiem 
ir vienots mērķis, ļoti augstas ambīcijas pro-
fesionālajā un mākslinieciskajā uzstādījumā, 
lai sasniegtu maksimālo. Komandas apziņa 
un izpratne ir viens no galvenajiem vadmo-
tīviem arī man – tā ir bijis visu laiku un būs, 
arī šeit strādājot. Tas ir tas, kā novadā bieži 
vien pietrūkst, runājot par kopīgo kultūras 
attīstības izpratni. Pie tā tad arī jāstrādā. 
Protams, nekādas pozitīvas pārmaiņas 
nav panākamas, ja cilvēki negribēs paši 
mainīties un strādāt labāk, nemainīs savu 
domāšanu un izpratni, kāpēc un kam mēs 
strādājam - nevis sev, savam namam, bet 
cilvēkiem.

Paldies novada deputātiem par izpratni, 
lemjot, ka Kultūras aģentūra vajadzīga kā 
neatkarīga un progresīva institūcija kultūras 
jomas sakārtošanai un attīstībai. Tāds lē-
mums patiesībā ir drosmīgs solis situācijā, 
kad vietējā izpratne par kultūras darbu bieži 
aprobežojas ar stingri iesakņojušos uzskatu 
- tās ir siltas vietiņas savējiem, kurās nekas 
īpaši nav jādara. Šokējoši, bet diemžēl tieši 
tādēļ kultūras jomā joprojām kritērijs kāda 
amata, štata vietas ieņemšanai vai sagla-
bāšanai nereti ir radniecība vai politiska 
saikne. Tādēļ Kultūras aģentūras lēmumi 
un darbības pamatosies tikai un vienīgi uz 
profesionāliem kritērijiem un uzstādījumiem.

Kā veidot šo kopīgo izpratni?
Protams, jāsaka tieši - runa ir par aģen-

tūras un tās struktūrvienību auditu un at-
bilstoši tam - arī pārmaiņām. Nav runa par 
iluzorām pārmaiņām, lai publiski imitētu dar-
bību, - tāds modelis man nav pieņemams, 
bet gan - ja mainīt, tad pamatos un veidu, 
kā strādā mūsu iestādes ar cilvēkiem. Nav 
noslēpums, ka apmeklējums ir zems. Ļoti 
labs darbs pašdarbības kolektīvos, inte-
rešu izglītības pulciņos, bibliotēkās, bet ir 
daudz iedzīvotāju, kuri par šīm iespējām 
nezina, un ja zina, tad viņiem nav intere-
ses tos apmeklēt. Vismaz pagaidām. To 
nevar izmainīt ar lielākiem plakātiem vai 
skaļāku saukšanu – „Nāciet!” Mums pašiem 

kvalitatīvi jāuzlabo savs darbs un veids, kā 
strādājam,.

Un kā to panākt?
Jāizstrādā darbības stratēģija - ko un 

kā darīs katra kultūras iestāde. Tā ir tā 
publiskā saruna ar sabiedrību, novada 
publiskā tēla veidošana. Runa ir par jau-
niešu iesaistīšanu gan pašdarbības, gan 
organizatoriskos procesos. Sadarbība ar 
nevalstisko sektoru. Darbs ne tikai Latvijas, 
bet arī starptautiskā mērogā. Varbūt tiešām 
izklausās pārāk ambiciozi, bet, kādēļ pie 
mums šeit nenotiek starptautiska līmeņa 
kultūras pasākumi, simpoziji, festivāli? Mēs 
esam piecas, desmit reizes tuvāk Rīgai, 
nekā citas vietas, kur šādi pasākumi notiek. 
Šādi mērķi jau paši pieprasa uzlabot kul-
tūras iestāžu darbību un kultūras procesos 
iesaistīt jaunus, profesionālus darbiniekus, 
lai varētu strādāt tādā līmenī. 

Minējāt, ka iedzīvotāji, sevišķi jaunieši, 
kūtri iesaistās kultūras procesos. Kā mo-
tivēt jauniešus piedalīties kultūras dzīvē?

Tas ir grūts jautājums. Būtu jājautā pa-
šiem jauniešiem, kas ir tas, kas viņus uzru-
nā, interesē, ko viņi izprot ar sabiedriskām 
aktivitātēm, brīvā laika pavadīšanu vai ne-
formālo izglītību? Ja šīs lietas tiek mērķtie-
cīgi un plānveidīgi iekļautas kultūras iestāžu 
darbības plānos, domāju, rezultāti būs. 

 Turpinājums 6. lpp.

Sasniegt maksimālo

„Komandas apziņa un izpratne ir viens no maniem galvenajiem vadmotīviem. Visu laiku ir bijis un 
būs, arī šeit strādājot.”
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Nosaka maksu 
priekšvēlēšanu 
aģitācijai

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem 
par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas 
materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību 
vēlēšanām, Ķekavas novada Domes deputāti no-
saka zonas koeficientus maksas aprēķināšanai par 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu 
Ķekavas novada teritorijā.

Teritorijas Zona Koeficients
Baložu pilsēta, Daugmale, 
Ķekava, Vimbukrogs, Alejas, 
Valdlauči, Katlakalns, Rāmava

1. 10

Dzintari, Krustkalni, Odukalns, 
Krogsils, Lapenieki

2. 8

Plakanciems, Dzērumi 3. 6
Jenči, Mellupi, Bērzmente, 
Skujenieki, Pulkarne, Saulgoži, 
Jaunsils

4. 4

Pārējās teritorijas 5. 2

Atbalsta vīra kori 
Ķekava

Vīru korim Ķekava deputāti piešķir 2500 
latus, lai segtu kora transporta brauciena iz-
devumus uz konkursu Holandē un koncertu 
Vācijā, Bordesholmas pašvaldībā no 21. līdz 
29. septembrim. 

Samazina deputātu 
darba samaksu

Ar 1. jūniju stājās spēkā jaunais Ķekavas no-
vada Domes deputātu darba samaksas un sociālo 
garantiju nolikums. 

Nolikums nosaka maksimālo apmaksājamo stun-
du skaitu: komiteju priekšsēdētājam – 105 stundas 
mēnesī, komiteju priekšsēdētāja vietniekam – 49, bet 
deputātiem – 40 stundas mēnesī. Vienas darba stundas 
apmaksas likme ir 11,36 lati. Ņemot vērā šo jauno 
kārtību pašvaldības budžetā būs iespējams ietaupīt 
gandrīz 6000 latus gadā.  

Saskaņā ar nolikumu, turpmāk deputāti veiks arī 
darba laika uzskaiti, tajā iekļaujot sēžu apmeklējumu, 
iedzīvotāju pieņemšanas laikus, ar pašvaldības vai 
vēlētāju interesēm saistīto domes priekšsēdētāja un 
komiteju priekšsēdētāju norādījumu un uzdevumu iz-
pildei nepieciešamo laiku, kā arī deputātam adresētu 
rakstisku iedzīvotāju sūdzību un iesniegumu izskatī-
šanai nepieciešamo laiku.

Vineta Bērziņa

Deputāti lēma
Lai veicinātu pašvaldību ekonomisko 

un sociālo attīstību, Ķekavas, Mārupes, 
Ogres un Tukuma novada pašvaldības 
parakstīs sadarbības līgumu. 

Šobrīd tās jau vieno privātā publiskā 
partnerība, kuras ietvaros katrā no šīm 
pašvaldībām tiek būvēts jauns bērnudārzs. 
Ķekavas novadā tā ir pirmskolas izglītības 
iestāde Bitīte Katlakalnā, kura svinīgā at-
klāšana plānota jūnija beigās.

„Ierobežotie pašvaldību budžetu līdzekļi 
šobrīd neļauj īstenot dažādas idejas, kas 
vitāli svarīgas pašvaldības līdzsvarotai at-

tīstībai un iedzīvotāju labklājībai. Tāpēc 
nepieciešams veicināt jau esošo līdzekļu 
efektīvu apsaimniekošanu un izaugsmi, 
izmantojot privātā sektora resursus un 
priekšrocības, ka arī jāmeklē jaunas iespē-
jas Eiropas finansējuma piesaistei,” uzsver 
Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis.

Parakstot sadarbības līgumu, pašvaldī-
bas vienojas attīstīt un dažādot sadarbību 
uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem kopī-
gajās interešu jomās (infrastruktūras attīs-
tība, finanšu risinājumi, vides aizsardzība, 

publiskie pakalpojumi un administratīvā 
kapacitāte).

Šāda sadarbība īpaši tiks vērsta uz efek-
tīvu Eiropas finansējuma piesaistīšanu, 
apvienotu privāto un publisko finansējumu 
un citu inovatīvu instrumentu izmantošanas 
veicināšanu pašvaldību ekonomiskajai un 
sociālajai attīstībai. 

Pašvaldības savstarpēji konsultēsies, lai 
noteiktu sadarbības galvenos virzienus, 
un meklēs jaunas kopīgas sadarbības 
iespējas.

Vineta Bērziņa

Sadarbosies četras pašvaldības

Līdz ar pavasara siltajiem saules sta-
riem Pļavniekkalna sākumskola sagaidījusi 
savu 140. pastāvēšanas gadadienu, to 
svinot vienlaicīgi ar Ģimenes svētkiem. 

Par godu skolas jubilejai un skaistajiem 
ģimenes svētkiem tika veltīts koncerts, kurā 
klātesošos ar dažādiem priekšnesumiem 
priecēja visi Pļavniekkalna sākumskolas 
audzēkņi. 

Viņus jubilejā sveica Ķekavas novada 
domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis, kurš 
koncerta izskaņā ar bērnu palīdzību pie sko-
las iestādīja tūju, lai tā atgādinātu par skolas 
apaļo dzimšanas dienu. 

Apsveicēju vidū bija arī Ķekavas Mūzikas 
skolas orķestris, kur spēlē bijušās Pļavniekkal-
na sākumskolas audzēknes, skolas kādreizējā 
direktore Anna Damlica un bijušais skolotājs 
Artūrs Damlics, kurš vēlāk 30 gadus aizvadījis 

Rīgas 1. ģimnāzijas direktora amatā. 
Svētku koncerta noslēgumā visi vienojās 

kopīgā dziesmā no mākslas filmas Mūzi-
kas skaņas. Skolas vadība lolo cerību par 

Pļavniekkalna skolas himnas izveidošanu 
un vēlas turpmākajos gados sarīkot skolas 
absolventu salidojumu. 

Vineta Bērziņa

Pļavniekkalna sākumskolai – 140

 Turpinājums no 1. lpp. 
Koncertā priecēja dažāda vecuma grupu 

kori un deju kolektīvi no Ķekavas un Baložu 
vidusskolas, tostarp, vienīgais zēnu koris 
novadā, kas aizvada savu pirmo darbī-
bas gadu. Uz skatuves kāpa arī Ķekavas 
Mūzikas skolas orķestris un pedagogu 
ansamblis, mūsdienu deju grupa Krikši no 
privātskolas Gaismas tilts 97, Pļavniekkalna 
sākumskolas ansamblis, Ķekavas Mākslas 
skolas interešu izglītības grupa Skolas 
absolvents, Katlakalna Tautas nama šova 
deju grupa, Baložu pilsētas kultūras nama 
mūsdienu deju kolektīvs Lexa un vokālais 
ansamblis Baltā dūja, kā arī Ķekavas kul-
tūras nama deju kolektīvs Daina, vokālais 
ansamblis Cīrulītis un kapella Klabatas. Tajā 
piedalījās arī bērnu un jauniešu kori no Sa-
laspils novada, ar kuru Ķekavas novadam 
noslēgta vienošanās protokols par sadarbību 
izglītībā, kultūrā un sportā. 

Dziesmām skanot, deju soļiem dimdot un 
tērpiem laistoties, Dziesmusvētkiem veltītais 
koncerts novadnieku Gerdas Dinsbergas 
un Valtera Mirkša vadībā aizritēja nema-
not. Ieskaņas koncertu rīkoja un atbalstīja 
Ķekavas novada pašvaldība, koncerta re-
žisore Inga Cipe, mākslinieciskās vadītājas 
Aija Āre un Linda Zaķe, par māksliniecisko 
noformējumu atbildīgā Māra Patmalniece, 
Ķekavas sadzīves servisa centrs, futbola 

klubs Auda, Ķekavas novada pašvaldības 
Kultūras un Sporta aģentūras, Ķekavas 
vidusskola. Ieskaņas koncertā visus sveica 
arī X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku izpilddirektore Agra Bērziņa. 

Pēc Dziesmusvētku ieskaņas koncerta 
notika rokfestivāls Bliez no bedres `10, 
kurā piedalījās labākās jaunās dažādus 
rock mūzikas paveidus spēlējošas grupas 
no visas Latvijas  - Between the Lines, 
Can_Zone, Klusā Stunda, Man-hu, Mismach, 
Sacramental, Seat Free un The Highway. 
Katra izpildīja vienu obligāto dziesmu savā 
kaverversijā un divas orģināldziesmas. 

Rokfestivālā uzvarēja grupa The Highway, 
bet skatītāju simpātiju balvu ieguva grupa 
Sacramental. Uzvarētāji balvā saņēma dzies-
mas ierakstu kompānijas GG Audio studijā, 
bet īpašo veikala Seppala simpātiju balva 
aizdevās pie grupas Between the Lines so-
listes Evelīnas. 

Rokfestivāla viesmākslinieku statusā 
uzstājās grupa Tumors un pagājušā gada 
skatītāju simpātiju balvas ieguvēji The After-
noon. Rokfestivāla, kas Ķekavā notika jau 
otro gadu, mērķis ir veicināt jauno rokgrupu 
profesionālo attīstību un popularitāti. To rīko 
Ķekavas Jauniešu padome sadarbībā ar 
Ķekavas novada Domi. Pērn tajā piedalījās 
astoņas jaunās rokgrupas. 

Vineta Bērziņa

Ieskandina Dziesmusvētkus...

Pieminot 
komunistiskā 

genocīda 
upurus...

14. jūnijā 11.00 Odukalnā
pie piemiņas akmens  

represētajiem novadniekiem
–

Komunistiskā genocīda upuru 
atceres brīdis ar vīru kora Ķekava 

dziedājumu.

Novads 
sadarbosies 
ar Vāciju

Ķekavas novada Domes priekšsēdē-
tājs Roberts Jurķis no 15. līdz 18. jūnijam  
atradīsies darba vizītē Bordesholmā Vāci-
jā, kur parakstīs sadarbības līgumu starp 
Ķekavas novadu un Bordesholmu. Līdz 
šim sadarbības līgums bija noslēgts tikai 
ar Ķekavas pagastu.  

Vizītes laikā Ķekavas novada pašvaldības 
pārstāvji spriedīs par kopīgajām aktivitātēm 
Eiropas Komisijas projekta Eiropa pilsoņiem 
ietvaros, iepazīstinās ar savu redzējumu 
atjaunojamās enerģijas attīstīšanā Ķeka-
vas novadā, kā arī apmeklēs atjaunojamās 
enerģijas izmantošanā pieredzes bagāto 
pilsētu Husumu. Tajā divreiz gadā notiek 
šiem jautājumiem veltīti gadatirgi, kas pulcē 
~800 dalīborganizāciju no dažādām valstīm. 

Vizītes ietvaros sadarbības partneri dis-
kutēs arī par citiem jautājumiem, piemēram, 
jauniešu pieredzes apmaiņas projektiem, 
Vācijas komunālo saimniecību darbību un 
labās prakses pārņemšanas iespējām.

Ķekavas novada pašvaldība noslēgusi 
sadarbību arī Pleskavu – Krievijā, Gosti-
nu – Polijā, Niluferu un Čamjuvu – Turcijā, 
bet ar Šauļu pašvaldību Lietuvā ir mutiska 
vienošanās par sadarbību kopīgos Eiropas 
Savienības projektos.
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Vai atbalstāt 
ieceri izveidot 
peldvietu 
Ķekavas upē? 

Astra: „Tas noteikti ir labs 
priekšlikums, kāpēc ne? Pie-
augušajiem un bērniem būtu 
kur peldēties, bet es pati diez 
vai apmeklētu šo peldvietu.” 

Inese: „Ja vecāki pie 
ūdens savus bērnus pieska-
tītu, es esmu par, bet zinot, 
ka pie upītes bieži uzturas 
bezpajumtnieki un dzērāji, 
tā vieta ātri vien tiktu piesār-

ņota. Katrā ziņā šo ideju atbalstu, jo mums 
nav nevienas skaistas peldvietas. Bērniem  
šī peldvieta noteikti patiktu.” 

Kitija: „Būtu jau labi, ja 
šo ideju īstenotu, jo Ķekavā 
nav normālas peldvietas, kur 
iet peldēties ar bērniem. Šo 
peldvietu es noteikti apmek-
lētu.” 

Rasma: „Pirms to darīt, 
manuprāt, vajadzētu uzklau-
sīt speciālistu viedokli, kā 
tas ietekmētu apkārtni, bet, 
ja speciālisti atbalsta, tad, 
norobežojot šo peldvietu un 

radot drošu vidi, šī iecere būtu apsveicama.” 

Raisa: „Kādreiz Ķekavā 
jau bija peldvieta, kur bērni 
labprāt gāja peldēties, bet ta-
gad šī vieta ir aizaugusi. Es 
domāju, ka vecāki ar bērniem 
labprāt ietu peldēties.” 

Ļena: „Jāskatās cik tas 
ūdens ir tīrs. Es domāju, ka 
nav. Šādā vietā bērniem būtu 
lielāka iespēja noslīkt.” 

Monika: „Tas būtu pozi-
tīvi, ja būtu šāda peldvieta, 
jo mums mājās ir bērni. Tur 
būtu laba vieta, kur atpūsties 
ar bērniem.”

Līga: „Kādreiz Ķekavā 
bija peldvieta. Mēs jau esam 
domājuši, ka būtu jauki, ja 
Ķekavā tāda atkal būtu, ne 
jau visiem ir kur un ar ko aiz-
braukt citviet.” 

Teksts un foto – 
Artūrs Zālītis

Aptauja
Daudzi Ķekavas novada iedzīvotāji ar 

patīkamām izjūtām atminas tos laikus, 
kad Ķekaviņas upē pie dambīša varēja 
peldēties. Šobrīd atkal sakustējies jautā-
jums par peldvietas atjaunošanu un zivju 
resursu uzlabošanu šajā upītē.

Ir cerība 
Agrāk dambītī, iemīļotā iedzīvotāju at-

pūtas un peldēšanas vietā, ūdens līmenis 
bija virs 1,5 metriem, taču šobrīd tur ir tikai 
pāris desmit centimetru dziļš. Lai uzlabotu 
šīs ūdenstilpnes ekoloģisko stāvokli, jāuz-
tur pastāvīga ūdens apmaiņa, jo sevišķi 
sausuma laikā, - vismaz trīs kubikmetru 
ūdens sekundē, kas tiktu regulēts ar spe-
ciālu ūdens aizbīdni.

Lai šo jautājumu varētu risināt, Ķekavas 
novada Domes Īpašumu lietu komiteja 
sadarbībā ar speciālistiem iepazinās ar 
Daugavas – Misas kanāla un Ķekaviņas 
situāciju, kā arī novērtēja uz ūdenstilpnēm 
un Rīgas hidroelektrostacijas (HES) ūdens-
krātuvē esošās tehniskās būves un ierīces. 

„Apskates rezultāts mūs iedrošina uzsākt 
aktīvu darbību šīs idejas īstenošanā, kaut 
ir neliela nedrošības sajūta. Tādēļ, uzsākot 
kanāla atdzīvināšanu, domājam izmantot 
un lēnām atvērt tikai vienu ūdens ieplūdes 
aizvaru Rīgas HES ūdenskrātuvē, kas no-
drošinātu ūdens līmeņa paaugstināšanos 
kanālā un Ķekaviņas upē līdz pieļaujamai 
normai - nedaudz virs viena metra. Savu-
kārt kanāla ūdens līmeni un tā aizplūšanu 
uz Sauso Daugavu regulētu ar aizvariem 
dambītī,” skaidro Īpašumu lietu komitejas 
vadītājs Arnolds Keisters. 

Pa ūdens pēdām – līdz dambītim
Ceļā uz idejas īstenošanu tika izpētītas 

tehniskās ierīces, kas saistītas ar ūdens 
līmeņa paaugstināšanu kanālā un Ķekaviņā. 

Speciālisti apsekoja ūdens ņēmējietaisi 
Rīgas HES ūdenskrātuvē, kas veidota mo-
nolītā dzelzsbetona konstrukcijā ar diviem 
atsevišķiem metāla riteņu aizvariem un aiz-
sargrestēm. Viens no aizvariem ir pilnīgi 
jauns un labi saglabājies, jo tā iecelšanu 
ailē 2008. gadā veica Ķekavas pagasta pa-
domes speciālisti sadarbībā ar Latvenergo, 
un tas līdz šodienai nav kustināts. Diemžēl 
otrs aizvars ir sarūsējis, taču pēc attīrīšanas 
un remonta to varētu likt lietā.  

Šie aizvari regulē ūdens ieplūšanu no 
Rīgas HES ūdenskrātuves pieslēgtajos 
cauruļvados, kuru galos atrodas čuguna 

aizbīdņi  - ventiļi, kas darbināmi ar elektro-
piedziņu. Protams, elektromotori un vadības 
skapis šobrīd ir demontēti, bet to visu var 
savest kārtībā ar nelieliem finansiāliem lī-
dzekļiem. 

Pēc hidrotehniskās būves speciālistu do-
mām, lielākā problēma ir pati ēka, kurā at-
rodas aizbīdņu mezgls. Pašreiz ēka gandrīz 
sabrukusi, uz jumta aug bērziņi, logu ailes 
ir bez rāmjiem, ēkas aizmugurējā siena ir 
nožēlojami sabojāta. Ziema paveikusi savu 
ļauno darbu - sasaldēts un ieplīsis viens ču-
guna aizbīdņu korpuss un pa to spraugām 
nepārtraukti tek ūdens. Taču speciālisti redz 
iespēju to visu sakārtot, ja Dome pieņems 
lēmumu par darbības atjaunošanu. 

Lejpus aizbīdņiem abi metāla cauruļvadi 
aptuveni trīs kilometru garumā iebūvēti zem 
zemes Ķekavas virzienā līdz Nākotnes ielas 
galam. „Novērtējot cauruļvadu tehnisko stā-
vokli, atzinām to par labu esam. Mūs gan 
nedaudz satrauc metināmo šuvju kvalitāte, 
ko, visticamāk, 40 gadu laikā ietekmējuši 
mainīgie klimatiskie apstākļi, izsaucot pa-
stiprinātu cauruļvada rūsēšanu,” uzsver  
A. Keisters.  

Tālāk - Nākotnes ielas galā - cauruļvadi 
pārtop atklātā kanālā, kura garums līdz Ķe-
kaviņas upei sasniedz gandrīz 800 metru. 
Lai gan šobrīd visa kanāla gultne ir piesē-
rējusi, piegružota un aizaugusi ar kārkliem, 
piesaistot pašvaldības resursus un aicinot 
talkā apkārtējos kanāla māju iemītniekus, 
to var iztīrīt un padziļināt. 

Beidzot nonākot pie kanāla ietekas Ķeka-
viņas upē, var redzēt tā saukto dambīti. No 

tā četriem paredzētajiem aizvariem šobrīd 
palicis tikai viens. Pēc A. Keistera domām, 
novērst šo trūkumu un atjaunot dambīša 
ierīces sakārtošanu varētu veikt dambīša 
apsaimniekotājs”. 

Nākamie soļi
Lai varētu uzsākt reālas darbības, Īpa-

šumu lietu komiteja un Dome lems par 
dambīša nodošanu valdījumā pašvaldības 
apsaimniekošanas uzņēmumam Ķekavas 
Nami, kas aprēķinās nepieciešamos remont-
darbu izmaksas un, saņemot finansējumu, 
uzsāks darbu pie peldvietas izveidošanas.

Nepieciešamo summu, pēc A. Keistera 
vārdiem, varētu iegūt, veicot grozījumus 
pašvaldības budžetā. 

„Ja viss izdosies, kā esam iecerējuši, 
ja no novada pašvaldības būs atbalsts, ja 
iedzīvotāji aktīvi piedalīsies organizētajos 
pasākumos un vēl daudzi citi „ja”, tad vasa-
rā atgriezīsimies pie sen aizmirstā dambīša 
atpūtas vietas,” pauž A. Keisters. 

Vineta Bērziņa

Atdzims peldvieta Ķekaviņā

Ķekavas novada pašvaldība sagatavo-
jusi projekta pieteikumu Vides ministrijai, 
lai saņemtu Kohēzijas fonda finansēju-
mu Ķekavas pagasta ūdenssaimniecības 
attīstības otrajai kārtai. Projekta apstip-
rināšanas gadījumā pašvaldība jau šā 
gada beigās uzsāks būvniecības darbus. 

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 
deviņus kilometrus jaunu kanalizācijas 
notekūdeņu ārējo tīklu Odukalnā, 1,34 
km - ciematā Ziedonis un gandrīz sešus 
kilometrus - Vimbukrogā. Vērienīgākie darbi 

plānoti Katlakalnā. Tur pašvaldība iecerējusi 
izbūvēt 7,7 kilometrus jaunu kanalizācijas 
notekūdeņu ārējo tīklu un 6,1 kilometru 
jaunu centralizētas ūdensapgādes ārējo 
tīklu, kā arī izveidot dzeramā ūdens atdzel-
žošanas staciju.

Pašlaik vidē nonāk neattīrīti notekūdeņi 
no šajā teritorijā esošām dzīvojamām mā-
jām, kas izmanto individuālos notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas līdzekļus, pie-
mēram, – izsmeļamās bedres, septiķus. 
Līdz ar projekta īstenošanu šī problēma 

tiks novērsta, kā arī uzlabosies vides un 
peldvietu ūdens kvalitāte Daugavas lejtecē. 

Kopējā projekta izmaksas ir ~3,6 miljoni 
latu, no tiem 2,7 miljonus latu kā līdzfinan-
sējumu pašvaldība saņems no Kohēzijas 
fonda. 

Vineta Bērziņa

Turpina attīstīt ūdenssaimniecību Ķekavā

Ķekaviņas upe pie dambīša.

Deputāti pārbauda Rīgas HES ūdenskrātuvei 
pieslēgto cauruļvadu kvalitāti. 
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Pedagogi paaugstina 
kvalifikāciju

Piedaloties Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā 
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos vairāki Ķekavas 
vidusskolas skolotāji paaugstināja savu kvalifikāciju. 
Projektu viņi vērtē pozitīvi, vienlaikus norādot arī 
uz dažiem uzlabojumiem.

Projektā iesaistītie pedagogi kā galveno ieguvumu 
min profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, sa-
ņemot 2. vai 3. kvalitātes pakāpi. Tā ietvaros viņi veica 
padziļinātu sava darba analīzi, savstarpēji sadarbojās un 
mainījās ar pieredzi, kārtējo reizi gūstot apliecinājumu - 
strādā kolektīvā, kurā cits citu atbalsta. Protams, kā 
motivācija dalībai kalpoja arī ESF stipendija. Pedagogu 
darbu vērtēja īpaši izveidota komisija. 

Projekta gaitā skolotāji sastapās arī ar vairākiem 
nepārdomātiem jautājumiem, kas liedza dažiem peda-
gogiem piedalīties šajā aktivitātē. Sākotnēji projektam 
pieteicās vairāk nekā 15 Ķekavas vidusskolas mācī-
bu spēku, taču ne visi varēja turpināt. Tāpat projekta 
izstrādātāji nebija padomājuši par skolotājām, kuras 
šajā mācību gadā atgriezās darbā no bērna kopša-
nas atvaļinājuma. Atbilstoši projekta noteikumiem viņas 
projektā nevarēja iesaistīties, jo trūka iepriekšējā gada 
pedagoģiskās darba prakses.

Savukārt martā notika jau otrā pieteikšanās, kuru 
izmantoja trīs Ķekavas vidusskolas pedagogi. Trešo 
reizi paaugstināt savu profesionālās darbības kvalitāti un 
saņemt kvalitātes pakāpi skolotāji varēs jau nākamā mā-
cību gada sākumā. Ieskatam - dažu skolotāju vērtējumi.

Kāds ir Jūsu ieguvums, piedaloties šajā  
projektā?

Regīna Eihmane: - Izvērtējot iepriekšējos gadus, 
apjautu, cik ļoti liels darba apjoms izdarīts, darbs ir 
radošs gan mācību, gan audzināšanas jomā. Sakārtota 
svarīgākā informācija vienā darba materiālā. 

Kristīne Vanaga: - Vērtīgi, ka komisija vēroja manas 
vadītās stundas. Guvu apliecinājumu tam, ka protu 
organizēt darbu stundā.

Daina Plūme: - Vadot atklātās stundas, guvu jaunas 
pozitīvas atziņas par saviem audzēkņiem un sakārtoju 
darba gaitā tapušos metodiskos materiālus, kam ikdienā 
parasti neatliek laika. 

Vai piedalīšanās projektā ietekmēja darba  
kvalitāti?

R. Eihmane: - Noteikti ietekmēja. It sevišķi jauna-
jiem pedagogiem, kuri reizēm baidās, vai pareizi tiek 
organizētas un vadītas stundas. Pēc stundu inspicēša-
nas komisijas pārstāvis analizē - kas labi, kas mazāk 
izdevies, tādējādi pedagogam ir iespēja izvērtēt un 
uzlabot savu darbu.

D. Plūme: - Ceru, ka ietekmē pozitīvi, jo vajadzēja 
pārdomāt savu pieredzi, plānot nākotnes vīzijas; tas 
parasti notiek ārpus mācību gada - vasarā un brīvlaikos.

Vai bija kādas grūtības, neskaidrības?
D. Plūme: - Kā jau projekta pionieriem grūtības 

radīja tas, ka sākotnēji bija daudz neskaidrību, kā veidot 
portfolio, cik daudz materiālu iekļaut, kā noformēt, jo 
viedokļi bija dažādi.

Anita Tenisa: - Laikietilpīga dokumentācijas kār-
tošana - sistematizēti sakārtot dokumentus projekta 
prasībām. Bet tas arī ir ieguvums! Paldies par šādu 
iespēju! Noteikti pieteikšos arī nākamajā mācību gadā.

Ilona Jēkabsone

Īsumā
Zaļās jostas rīkotajā bateriju vākšanas 

konkursā jau otro gadu laureātu vidū ir 
Daugmales pamatskola, kura, savācot gan-
drīz 273 kilogramus bateriju, šogad ieguva 
2. vietu.

Daugmales pamatskolas audzēkņi balvā sa-
ņēma sporta inventāru – volejbola tīklu, volejbo-
la un basketbola bumbas, savukārt aktīvākajām 
klasēm Zaļā josta sarūpēja pārsteiguma balvas.

Konkurss notiek jau ceturto gadu ar mērķi 
pilnveidot sabiedrības izpratni par bīstamo at-
kritumu - bateriju - kaitīgumu videi un cilvēku 
veselībai, motivējot Latvijas skolu jauniešus 
vākt un nodot tās tālākai pārstrādei, samazinot 
vides piesārņojumu un veicinot dabas resursu 
taupīšanu.

Šogad konkursā piedalījās 129 izglītības ies-
tādes no visas Latvijas, kopā savācot deviņas 
tonnas izlietoto bateriju, kas ir par vienu tonnu 
vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Konkur-
sa uzvarētāji tika noteikti pēc savāktā bateriju 
daudzuma uz vienu skolēnu. 

Vineta Bērziņa

Daugmales bērni savāc baterijas

21. maijā notika Ķekavas novada izglī-
tības iestāžu laureātu svētki, kuros Ķe-
kavas novada Dome sveica skolēnus un 
viņu pedagogus par sasniegumiem mā-
cībās, mācību olimpiādēs, sportā, valsts 
un starptautiskajos konkursos. 

Saskaņā ar pieņemtajiem Ķekavas no-
vada Domes noteikumiem, 31 skolnieks un  
19 pedagogi par sasniegumiem saņēma 
naudas balvas, bet pārējie 120 bērni -  
atzinības rakstus par veiksmīgu dalību dažā-
dās aktivitātēs, tai skaitā, Ķekavas novada 
pašvaldības konkursā bērniem un jauniešiem 
Ķekavas novads pēc ... gadiem.  

Laureātu svētkus skanī-
gākus darīja audzēkņi no 
Ķekavas mūzikas skolas, 
bērnudārza Zvaigznīte, 
Baložu kultūras nama 
popgrupa Baltā dūja. Sa-
vukārt noslēgumā privāt-
skolas Gaismas tilts 97 
skatuves runas pulciņš 
Ķocis uzstājās ar Māra 
Čaklā dzejas montā-
žu Mana māja – mana  
Latvija. 

Vineta Bērziņa

Sveic labākos skolēnus un pedagogus

Balvu par sasniegumiem klavierspēlē saņem Ķekavas Mūzikas skolas 
audzēkne Viktorija Martiņuka.

Valsts ekonomisko apstākļu dēļ daudzas 
ģimenes arī no Ķekavas novada dodas 
darba meklējumos uz ārvalstīm, līdzi ņe-
mot bērnus vai nolemjot tos atstāt Latvijā 
citu cilvēku apgādībā. Lai bērni šajā laikā 
justos droši un pasargāti, vecākiem jāveic 
vairāki priekšdarbi.

Ja bērns dodas līdzi uz ārvalstīm
Ja viens no vecākiem, dodoties uz ār-

zemēm uz ilgstošu laiku, bērnus ņem sev 
līdzi, nepietiek vien ar to, ka vecāks nokārto 
bērniem pases un nopērk biļetes.

Pirmkārt, bērnu izceļošanu uz ārvalstīm vē-
lams saskaņot ar otru vecāku. Ja tas nebūs 
izdarīts, otrs vecāks, kurš palicis Latvijā, var 
vērsties ar prasību tiesā par bērna nolaupī-
šanu, jo vecākiem ir kopīga bērnu aizgādī-
ba. Konvencija par bērna tiesībām paredz 
bērnu nekavējoties nogādāt atpakaļ Latvijā, 
lai vecāki sakārtotu aizgādības jautājumus. 
Šādai tiesu praksei Latvijā ir tendence strauji 
palielināties.

Otrkārt, ir ļoti svarīgi jau iepriekš uzzināt 
maksimāli plašāku informāciju par vietu, 
uz kuru plāno doties, sazināties ar mācību 

iestādēm un noskaidrot tai nepieciešamos 
dokumentus un, iespējams, izziņas dažādu 
pabalstu noformēšanai un saņemšanai.

Treškārt, būtiski ievērot, ka ārzemēs ne-
drīkst patvaļīgi ilgstoši atstāt savus bērnus 
citu personu aprūpē, jo dažādās valstīs ir 
dažādi likumi un prasības par bērnu nodo-
šanu citas personas aprūpē. Ja Latvijā tiek 
saņemta informācija, ka vecāki ārzemēs ne-
rūpējas par saviem bērniem, tiek iesaistītas 
atbilstošas bāriņtiesas, vēstniecības un valsts 
bērnu tiesību uzraugošās institūcijas, lai ne-
kavējoties nogādātu bērnus atpakaļ Latvijā 
un lemtu par bērnu turpmāko aprūpi.

Bērns paliek Latvijā citu aprūpē
Ja vecāki savas prombūtnes laikā nolēmuši 

bērnu atstāt Latvijā citu cilvēku apgādībā, 
Bāriņtiesā vai pie zvērināta notāra nepiecie-
šams sastādīt pilnvaru, ar kuru pilnvaro citu 
personu pārstāvēt sava bērna intereses. 

Ja bērni tiek atstāti vairāk kā trīs mēnešus 
citas personas aprūpē, vecākiem jāsaņem 
Bāriņtiesas atzinums, ka bērna nodošana ci-
tas personas aprūpē atbilst bērna interesēm. 
Tas nepieciešams arī gadījumos, ja vecāki 

vēlas nodot bērnu tuvu radinieku, piemēram, 
bērna vecvecāku, vecāku brāļu vai māsu ap-
rūpē. Šo atzinumu būs jāuzrāda arī zvērinā-
tam notāram pirms pilnvaras noformēšanas.  

Bērnus iespējams nodot citas personas 
aprūpē arī ārvalstīs. Taču šādos gadījumos it 
īpaši nepieciešams izvērtēt bērna potenciālos 
dzīves apstākļus un aprūpes kvalitāti! 

Nesen Ķekavas novada Bāriņtiesai sadar-
bībā ar Valkas novada Bāriņtiesu un citām 
starptautiski atbildīgajām institūcijām nācās 
veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 
bērni nokļūtu atpakaļ Latvijā. Veiksmīgas sa-
darbības rezultātā Rīgas lidostā tika sagaidīti 
četri vienas ģimenes bērni, kuri Francijā bija 
palikuši bez vecāku aprūpes. Šobrīd viņiem 
tiek nodrošināta aprūpe Latvijā.

Lai šādi gadījumi neatkārtotos, jāatceras - 
ja nav noformēta pilnvara un trūkst atzinuma, 
tas var kalpot par pamatu bērna aprūpes 
tiesību atņemšanai vecākiem. Tādēļ aicinām 
bērnu vecākus un aizbildņus savlaicīgi orga-
nizēt savu bērnu un aizbilstamo pārstāvību 
un ar to saistītās formalitātes, lai nodrošinātu 
bērnu labklājību vecāku prombūtnes laikā!

Ķekavas novada Bāriņtiesa

Bērnu drošība, vecākiem strādājot ārzemēs
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 Turpinājums no 2. lpp. 

Esam iecerējuši strādāt pie saturiski 
jaunas pieejas Doles Tautas namā - kā 
organizēt piedāvājumu, sabiedrības, īpa-
ši jauniešu, uzrunāšanu gan izmantojot 
mūsdienīgās tehnoloģijas, gan iesaistot 
viņus pašu aktivitāšu izveidē. 

Nosauciet trīs būtiskākos veicamos 
darbus! 

Pirmkārt, redzēt katras iestādes, kolek-
tīva darbu un novērtēt darbinieka spēju, 
vēlmi mainīties un strādāt labāk. Novērtēt 
jau padarīto. Un tad izdarīt secinājumus, 
kas mums ir labs, no kā jāatsakās vai 
kas jāuzlabo.

 Otra lieta – viennozīmīgi! - aģentūras 
vīzijas un stratēģijas izstrāde. Diemžēl 
pagājis jau gads kopš Aģentūras dibinā-
šanas, bet stratēģija vēl nav tapusi. Tas 
jādara ciešā saiknē ar novada kopējo 
stratēģiju. Tieši šī iemesla dēļ kultūrai, 
manuprāt, jāpiedalās novada attīstībā, lai 
veicinātu konkurētspēju un atpazīstamību. 

Trešā lieta. Jāturpina šobrīd uzsāktais 
darbs pie finansējuma piesaistes. Ne tikai 
jātērē pašvaldības nauda, bet jāiesaitās 
starptautiskajos projektos.

Jūs esat starptautiski atzītā jauniešu 

kora Kamēr... direktors, esat darbojies 
arī citos starptautiskos projektos. Vai 
šo pieredzi izmantosiet arī Ķekavā? 

Vēlos izmantot visu savu līdzšinējo, ilgo 
pieredzi šajā jautājumā, tāpat arī kontak-
tus, lai mēs varētu sākt ar augtāka līmeņa 
starptautiskiem projektiem un aktivitātēm. 
Jā, tās ir lielas ambīcijas, atbildība un 
prasīgums pret to, kā darām lietas. No-
teikti negrasos nolaist latiņu zemāk, un 
tas ir izaicinājums Kultūras aģentūrai un 
visām kultūras iestādēm kopumā. Galve-
nais - kvalitāte un komandas darbs, kas 
absolūti nepieciešams gan katrā atsevišķā 
iestādē – bibliotēkā, tautas namā, muzejā, 
gan kopumā mums kā aģentūrai. 

Vai, Jūsuprāt, var izveidoties koman-
das gars? 

Pilnīgi noteikti, citādi es nemaz nebūtu 
sācis. 

Būtiska ir pieredze, zināšanas, bet 
nenoliedzami ir svarīgas arī cilvēka 
raksturiezīmes. Vai varat nosaukt da-
žas, kas palīdz šajā darbā?

Grūti pateikt. Manuprāt, vadot kultūras 
darbu novadā, svarīgi ir spēt kritiski un 
maksimāli objektīvi interpretēt informāci-
ju un godīgi attiekties pret visām lietām, 
procesiem. 

Visiem saviem darbiniekiem esmu solī-
jis, ka nebūs lēmumu, kas netiktu izskaid-
roti vai izrunāti. Uzskatu, ka tā ir laba 
īpašība – augstu vērtēt katru savu dar-
binieku un sadarbības partneri, sagaidot 
no viņa izpratni pat, iespējams, arī par 
nepopulāriem lēmumiem. Dzīvē vienmēr 
esmu tiecies pēc kompromisiem, taču ne 
tādā izpratnē - lai visiem vienmēr būtu 
labi. Tā nekad nebūs. Vienmēr jau gribas, 
lai cilvēks izprot vai piedalās lēmumā arī 
pats. Vēlos, lai cilvēki sarunājas, cenšas 
būt kopā, pretējā gadījumā - rodas kon-
fliktsituācijas... Es laikam novirzījos no 
raksturiezīmēm, bet tie ir galvenie principi.  

Runājot par kopīgumu... Tuvojas 
kopā būšanas svētki - Līgo, Dzies-
musvētki. Ko Jūs novēlētu novada 
iedzīvotājiem?

Novēlu saņemties un pašiem piedalīties 
mākslinieciskajā pašdarbībā – iet dziedāt, 
dejot, tad, iespējams, būs mazāk situāciju, 
kad gribas kritizēt vai žēloties. Būt ar at-
vērtām acīm un ausīm un pieņemt lietas, 
kas novadā notiek. Nākt un iesaistīties! 
Būt lepniem par to, kas mums ir, un par 
to, ka esam Ķekavas novada iedzīvotāji! 
Mēs strādāsim, lai tam būtu pamats! 

Vineta Bērziņa

Sasniegt maksimālo

Riteņu noma 
Tūrisma informācijas centrā ikvienam 
ir iespēja nomāt riteņus un doties 
centra izstrādātos maršrutos pa 
Ķekavas novadu. 

Nomas darba laiks:
Darbadienās: 9.00 - 17.00, 
brīvdienās: 10.00 – 18.00. 
Pusdienlaiks 12.00.-13.00.
Pirmdienās: slēgts. 

TIC atrodas 
Ķekavā, Doles Tautas namā. 

25. maijā novakarē Ķekavas no-
vada pašvaldība aicināja Ķekavas 
iedzīvotājus uz tikšanos, lai pārrunātu 
aktuālos jautājumus. Lai gan bija cerēts 
uz lielāku iedzīvotāju atsaucību, ņemot 
vērā iepriekšējās tikšanās Baložos un 
Daugmalē, šoreiz Ķekavā ieradās vien 
kādi 30 iedzīvotāji.

Sarunu uzsāka Ķekavas novada Domes 
priekšsēdētājs Roberts Jurķis, īsumā 
informējot klātesošos par budžeta stāvokli, 
izglītības iestāžu būvniecības procesu un 
tālākām darbībām. Proti, ar augustu darbu 
uzsāks jaunais bērnudārzs Katlakalnā, 
šobrīd tiek meklētas iespējas piesaistīt 
privāto partneri Ķekavas sākumskolas 
būvniecībai. 

Priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš 
vērsa uzmanību uz iedzīvotāju problēmām 
jaunajās privātmāju teritorijās, kur būvnieki 
nav izveidojuši piebraucamos ceļus 
un inženierkomunikāciju tīklus. Lai šo 
problēmu risinātu, pašvaldība nolēmusi 
sagatavot grozījumus novada teritorijas 
plānojumā, tajā paredzot maģistrālo ielu 
sarkano līniju tīklu.

Tāpat J. Krūmiņš norādīja, ka, 
pašvaldībai strādājot pie novada 
attīstības stratēģijas, tā saskārusies ar 
zemu iedzīvotāju atsaucību. Tikšanās 
laikā daudzkārt izskanēja viedoklis par 
iedzīvotāju nelielo aktivitāti dažādos 
pasākumos, piemēram, kultūras 
aktivitātēs, sabiedriskajās apspriešanās. 
Uz šo pārmetumu kāds klātesošais ieteica 
pašvaldībai rūpīgāk pārdomāt veidu, kā 
uzrunāt iedzīvotājus, izraisot viņos in-

teresi iesaistīties un būt aktīvam novada 
iedzīvotājam.  Tāpat kungs ierosināja 
padomāt par aktivitātēm, kas veicinātu 
iedzīvotāju kopības sajūtu.  

Sākotnēji plašu diskusiju izraisīja 
jautājums par valsts autoceļu slikto kvalitāti 
un nepieciešamību izveidot gājēju celiņu 
no tirdzniecības centra Maxima līdz 
Doles Tautas namam. Par tiem atbildīgi 
ir uzņēmums Latvijas Valsts ceļi, kuri šo 
jautājumu līdzekļu trūkuma dēļ atlikuši uz 
nākamajiem gadiem. Turpinot autoceļu 
tēmu, Būvvaldes vadītāja Jekaterina Ko-
tello informēja, ka saistībā ar plānoto jauno 
valsts apvedceļa izbūvi Ķekavas novadā 
Latvijas Valsts ceļi šobrīd izstrādā zemes 

ierīcības projektu - zemes atsavināšanai 
apvedceļa vajadzībām. Tas būs jāsaskaņo 
ar visiem iesaistītajiem zemes īpašniekiem, 
kurus pašvaldība aicina būt modriem, 
saskaņojot projektu, lai nezaudētu 
piekļuves iespējas autoceļam.

Iedzīvotājus interesēja arī konkrētu 
dzīvojamo māju saimnieciskās problēmas, 
piemēram, durvju nomaiņa, siltināšana, 
ūdens kvalitāte, kā arī jautājums par 
zemesgabala Kreimenes nākotni. Šo 
zemesgabalu pašvaldība iecerējusi 
apmainīt pret zemi pie Ķekavas 
vidusskolas, kur plānots izbūvēt sporta 
stadionu. 

Vineta Bērziņa

Ķekavieši – sabiedriski neaktīvi

Iepazīsti Ķekavas 
novadu!

Garākā cepeškrāsns Baltijas valstīs. Viena no 
trīs unikālajām kupolveidīgām baznīcām Eiropā. 
Vissenākā baltu apmetne un tirdzniecības vieta. 
Napoleona lode... Tas viss atrodas netālu no Rīgas - 
Ķekavas novadā, kur, sākoties vasarai, sarosās 
arī tūristi. 

Tiem, kuri vēlas iepazīt Ķekavas novadu, palīdzīgu 
roku sniegs Tūrisma informācijas centrs. Tajā ikvienam 
ir iespēja saņemt aktuālo informāciju par vietējiem tūris-
ma un kultūrvēsturiskajiem objektiem, savukārt centra 
darbinieki, izstrādājot individuālus maršrutus, palīdzēs 
izvēlēties katram piemērotāko un interesantāko izklai-
di gan ģimenes un draugu lokā, gan ekskursantu un 
skolēnu grupām. 

Tūrisma informācijas centrs strādā pie daudzām 
jaunām idejām un projektiem, kas mudinātu cilvēkus 
atpūsties un iepazīt Ķekavas novada daudzveidību, 
kā arī pievērsties aktīvam, izzinošam un izglītojošam 
dzīvesveidam. 

Ķekavas novads ir bagāts ar interesantiem un at-
jautīgiem iedzīvotājiem, kuri nodarbojas ar aizraujošām 
lietām, piemēram - Daugmalē dzīvo gan Latvijā pa-
zīstams dravnieks, pie kura var apskatīt, kā top vaska 
sveces, un iejusties dravnieka lomā, gan ekobūrīšu 
meistars, kurš pats izgudro un patentē savus darbus, 
gan Francijā godalgots dāliju selekcionārs no Latvijas.

Ķekavā ir aizraujošas vietas, piemēram, Nāvessala, 
salu komplekss Bebru nami, kur paveras skaists skats 
uz Ikšķiles baznīcu Daugavas vidū, Mini Zoo, skvoša 
dārzs Zanzibāra. Bet, ja ir vēlme redzēt Ķekavu no 
Daugavas puses, grupai iespējams izbraukt ar kuģīti pa 
Daugavu - piestātne atrodas pie Doles salas muzeja. 
Tāpat ikviens Baložos var nobaudīt konditorejas fabrikas 
Mario svaigi cepto maizi un dažādus saldumus. 

Ķekavas novadu var iepazīt arī aktīvi, izmantojot 
riteni. Šim nolūkam Ķekavā pie Tūrisma informācijas 
centra darbojas velosipēdu nomas punkts. 

Tūrisma informācijas centrs un Kultūras aģentūra 
sadarbībā ar uzņēmējiem atjauno informatīvos stendus, 
lai ikvienam būtu iespēja apskatīt jauno novada karti 
ar atzīmētām vēsturiskajām un izklaides vietām. Šādi 
informatīvie stendi atradīsies desmit vietās.  

Tūrisma informācijas centrs ne tikai piedāvā iepazīt 
novadu, bet sadarbībā ar tūrisma aģentūrām aicina 
doties aizraujošos braucienos pa Latviju, Lietuvu un 
Igauniju. Tāpat centrā iespējams iegādāties kartes un 
Ķekavas novada suvenīrus.

Par aktīvās atpūtas un izklaides iespējām Ķekavas 
novadā, plašāk lasiet Ķekavas Tūrisma centra mājas 
lapā turisms.kekavasnovads.lv.

Vineta Bērziņa

Skaitļi un fakti
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Remontdarbi māju 
pagalmos Baložos

Pirmo reizi daudzu gadu laikā SIA Baložu komunā-
lā saimniecība  sākusi  ietvju un ceļu remontu māju 
pagalmos Baložu pilsētā. 

Vispirms tiks remontētas  izbrauktas vietas un bedres, 
kas traucē normāli, bet galvenais  droši pārvietoties gājē-
jiem un transportlīdzekļiem. Diemžēl šādā grūtā finansiālā 
situācijā neizdodas visu padarīt uzreiz, bet cerēsim, ka 
turpmākajos gados mums radīsies iespēja izremontēt lie-
lāko ceļu un ietvju daļu māju pagalmos.

Ierīko rotaļu laukumus
Baložu komunālā saimniecība sākusi ierīkot bērnu 

spēļu laukumus. 
Pirmais spēļu laukums jau izveidots dzīvojamo māju, 

Skolas ielas 5 un Skolas ielas 7 pagalmā. Tuvākajā laikā 
plānots turpināt iesākto Baložos un Titurgā, dāvājot prieku 
mūsu bērniem.

Baložu komunālā 
saimniecībai – mājas lapa

Maija otrajā pusē darbību uzsākusi SIA Balo-
žu komunālā saimniecība interneta mājas lapa  
www.sia-bks.lv.

Jaunajā interneta vietnē iedzīvotāji var iepazīties ar 
aktuālo informāciju par Baložu komunālās saimniecības 
darbību, ka arī nodot ikmēneša ūdens skaitītāju un sil-
tumskaitītāju rādījumus.

Baložu komunālā saimniecība

Spriež par māju 
apsaimniekošanu

20. maijā Daugmalē sanāca kopā daudzdzīvokļu mā-
jas Krāces dzīvokļu īpašnieki un apsprieda jautājumus 
par ēkas potenciālo apsaimniekošanu un uzturēšanu. 

Šobrīd finansiāli izdevīgāk ir veikt apsaimniekošanas 
darbus vairākām mājām kopā, nevis katrai atsevišķi. To-
mēr tas ir tikai sākums. Turpmāk tiks organizētas dzīvokļu 
īpašnieku tikšanās arī citās daudzdzīvokļu mājās.

Aicinājums iedzīvotājiem domāt par māju apsaimnie-
košanu, vispirms ieceļot māju vecākos, izskanēja martā, 
kad ar Daugmales iedzīvotājiem tikās Ķekavas novada 
Domes pārstāvji. 

Uģis Volosovskis

Nauda interneta 
izmantošanai bibliotēkās 

25. maijā Ministru Kabinets piešķīra pašvaldībām 
mērķdotāciju no šā gada valsts budžeta, lai nodrošinā-
tu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot 
internetu un datorus. Ķekavas novada pašvaldība sa-
ņems 1488 latus.  

Bibliotēku likums nosaka, ka valsts un pašvaldību bib-
liotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski 
pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektro-
niskās informācijas resursus.

Lai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem pašvaldību publis-
kajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus, 
visām Latvijas pašvaldībām tiks piešķirtas mērķdotācijas 
kopumā 316 975 latu apmērā. 

Vineta Bērziņa

Baložnieki svin svētkus
8. un 9. maijā Ķekavas novada Domes deputāti 

Ivans Pihtovs un Maksims Volkovičš kopā ar saviem 
atbalstītājiem pirmo reizi pēc ilgāka laika Baložu pilsētā 
rīkoja Ķekavas novada iedzīvotājiem svētkus, kas veltīti 
Mātes dienai un Otrā pasaules kara beigu gadadienai. 

Svētku pasākums norisinājās tirgus laukumā, kur bija 
izvietotas piepūšamās atrakcijas bērniem, notika gada-
tirgus, kurā varēja aplūkot un iegādāties dzīvniekus, kā 
arī bija iespēja apskatīt kolonnā novietotos motociklus. 
Neskatoties uz negatīvajām replikām un nekorekto rīcību 
no viena Ķekavas novada Domes deputāta puses, svētki 
norisinājās veiksmīgi.

Organizatori labprāt vēlētos, lai šādi svētki kļūtu par 
novada tradīciju un notiktu ne tikai Baložos, bet arī citās 
novada pilsētās, jo svētku svinēšana dažādotu novada 
iedzīvotāju dzīvi un cilvēki noteikti justos laimīgāki. 

Tatjana Prokopenko

Īsumā
Daudzi Ķekavas novada privātmāju ie-

dzīvotāji un uzņēmēji nav noslēguši līgu-
mus par atkritumu izvešanu ar atkritumu 
apsaimniekošanas organizācijām. Lai mu-
dinātu vaininiekus laboties, Pašvaldības 
policija uzsākusi regulāras pārbaudes un 
reidus novada teritorijā.

Ja uzņēmējs vai cits īpašuma apsaim-
niekotājs nav noslēdzis šādus līgumus, nav 
skaidrs, kur paliek viņa saražotie atkritumi - 
tos vai nu izmet, kur pagadās, piemēslojot 
novada teritoriju un radot papildus izdevumus 
komunālās saimniecības dienestiem, kam 
jāorganizē to savākšana, vai arī tos neliku-
mīgi izvieto konteineros, par kuriem maksā 
kaimiņmāju īrnieki vai citi uzņēmēji, kuri ievēro 

noteikumus un tīrību novada teritorijā. Tāpēc 
nereti atkritumu konteineri pildās ļoti strauji, 
tos nepagūst izvest, tie bojā pilsētas izskatu 
un siltajos vasaras mēnešos var radīt pat 
infekcijas draudus. 

Lai nepieļautu šādu situāciju, Pašvaldības 
policija arī turpmāk veiks regulāras pārbaudes 
un, konstatējot pārkāpumu, izteiks brīdinā-
jumu par nepieciešamību noslēgt atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu noteiktā laika pos-
mā. Gadījumā, ja pārkāpumi būs regulāri vai 
liecinās par demonstratīvi noraidošu attieksmi 
pret likumdošanā noteikto kārtību, tiks piemē-
rots naudas sods. Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā, kā arī saistošajos noteikumos pare-
dzētie naudas sodu apmēri ir visai bargi - no 

50 līdz 500 latiem fiziskajām personām, no 
300 līdz 1000 latiem juridiskajām. 

Pašvaldības policija informē, ka tikai līguma 
esamība garantē - atkritumi tiks izvesti un 
apglabāti tam paredzētajā vietā, ar atkritu-
miem netiks piesārņoti ūdeņi, gaiss, augsne, 
ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas, kā 
arī netiks apdraudēta flora un fauna. 

Lai dzīvotu sakārtotā vidē un lepotos ar to, 
ir jānoslēdz līgums par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu. Informāciju par atkritumu ap-
saimniekošanas līgumu noslēgšanas iespējām 
var saņemt Ķekavas novada domes Vides 
un labiekārtošanas daļā pa tālruni: 67847167 
vai rakstot e-pastu sigita.varika@kekava.lv.

Māris Bomiņš

Mudina noslēgt apsaimniekošanas līgumu

Gruntsūdens līmeņa celšanās un lietus 
ūdeņu novadīšana kļūst aizvien aktuālāka 
un sagādā nopietnas raizes Ķekavas no-
vada apbūvēto teritoriju iedzīvotājiem, jo 
pēdējos divdesmit gadus daudzviet nav 
koptas un uzturētas meliorācijas sistēmas. 
Grāvji aizauguši ar zāli, niedrēm un krū-
miem, caurtekas aizsērējušas, čūkslājos 
saimnieko bebri.

Nepietiekama lietus ūdeņu novadīšana un 
gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās negatīvi 
iespaido būvju pamatus, notiek teritoriju pārpur-
vošanās, pagrabtelpu applūšana un dzeramā 
ūdens kvalitātes izmaiņas akās. 

Lai palielinātu grāvju caurplūdumu un novēr-
stu grāvjiem piegulošo zemes gabalu applū-
šanu, nepieciešama grāvju gultnes tīrīšana un 
kopšana. Atbilstoši Meliorācijas likumam, kop-
lietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatē un 

uztur attiecīgās zemes 
īpašnieki vai tiesiskie 
valdītāji. Tiem, saskaņā 
ar Meliorācijas sistēmu 
ekspluatācijas un uztu-
rēšanas noteikumu pra-
sībām, meliorācijas sis-
tēmas jāuztur un jākopj, 
izmantojot atbilstoši to 
darbības režīmam, neie-
spaidojot ūdens režīmu 
cita zemes īpašnieka 
zemē un neierobežojot 
tā meliorācijas sistēmu izmantošanu, kā arī 
nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek trau-
cēts meliorācijas sistēmas darbības režīms.

Projektējot jaunu ēku būvniecību situācijās, 
kad esošos grāvjus nav iespējams saglabāt, 
būvprojektā jāparedz cits risinājums lietus 

ūdeņu un gruntsūdeņu savākšanai un nova-
dīšanai, lai nepasliktinātu meliorācijas sistēmas 
darbību gan savā, gan blakus esošajos zemes 
gabalos un neizjauktu virszemes, lietus un 
gruntsūdeņu dabisko noteci.

Sigita Varika

Arī grāvji jākopj

Sākoties vasaras brīvlaikam, atbildī-
gie dienesti aicina pieaugušos pārrunāt 
ar bērniem dažādus drošības notei-
kumus, lai izvairītos no nepatīkamiem 
starpgadījumiem uz ceļa, ūdenī un ar 
uguni. Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienesta (VUGD) novērojumi lie-
cina, ka ugunsgrēkus, ko izraisa bērnu 
rotaļas, visvairāk reģistrē tieši vasarā.

VUGD norāda, ka jau pirmajās silta-
jās dienās šopavasar peldoties gājuši 
bojā pusaudži, tāpēc pat, ja bērni dodas 
peldēties uz labi zināmu vietu, viņus ne-
drīkst atstāt bez pieaugušo uzraudzības. 
“Pusaudžiem ir raksturīgi, ka viņi vēlas 
padižoties citu klātbūtnē, pierādīt, ka spēj 
aizpeldēt tālāk, pārpeldēt upi vai ezeru, 
nedomājot par bīstamību un sekām. Tāpat 
pusaudzis, kurš slikti peld, var kautrē-
ties atzīties pārējiem un mēģināt izdarīt 
to pašu ko citi. Pieaugušajiem vajadzētu 
nevis kategoriski aizliegt iet peldēties, 
bet gan izskaidrot, kādi riski pastāv, ne-
ievērojot tos vai citus nosacījumus, mi-
not konkrētus piemērus,” iesaka VUGD 
pārstāve Inga Vetere. Viņa uzsver, ka, 
sākoties brīvlaikam, ar bērniem vēlreiz 
jāpārrunā arī ugunsdrošības noteikumi, jo 

tieši vasarā ir visvairāk tādu ugunsgrēku, 
ko izraisījušas bērnu rotaļas.

Tāpat dienesti aicina vecākus vēlreiz 
pārrunāt ar bērniem arī Ceļu satiksmes 
noteikumus un izskaidrot, kā droši pār-

vietoties kājām un kā ar velosipēdu. Ļoti 
būtiski ir izskaidrot, ka, esot uz ielas, 
nedrīkst lietot mūzikas atskaņošanas ie-
rīces ar austiņām, jo tās neļauj sadzirdēt 
tuvojošos transporta līdzekļus.

Bērnu drošība vasarā

Titurgas upīte – nekopta meliorācijas sistēma.

 Bērniem jāatgādina, kur meklēt palīdzību dažādos gadīju-
mos, – kad jāiet pie kaimiņiem, kad jāzvana vecākiem un kad 
jāzvana operatīvajiem dienestiem pa tālruni 112;
 Ūdens tuvumā neatstāt bērnus bez uzraudzības;
 Nedrīkst aizliegt peldēties, jāizskaidro iespējamie riski, kas 

ar to saistīti, un kā no tiem izvairīties;
 Jāpārrunā briesmas, ko var izraisīt spēlēšanās ar uguni;
 Ja bērns vasarā atrodas jaunā vidē, piemēram, atpūšas 

laukos, jānovērtē iespējamie riski un jābrīdina bērns par to, 
no kā uzmanīties;
 Vēlreiz jāpārrunā Ceļu satiksmes noteikumi.

Runājot par vasaras brīvlaiku, īpaši bīstams tas ir mazāka-
jiem bērniem, jo nav iespējas apmeklēt bērnudārzu un būt 
pieaugušo uzraudzībā. Tādēļ pāris ieteikumi mazuļu drošībai:
 Parūpējieties par atbilstošu apģērbu laika apstākļiem!
 Nelaidiet savu bērnu vienu pašu pie ugunskura! Uzmaniet 

bērnu no ugunskura dzirkstelēm - šādi var tikt iegūti apdegumi.
 Noteikti vienojieties ar partneri, kurš pieskatīs bērnu no 

cikiem līdz cikiem! Tā izvairīsieties no liekiem pārpratumiem par 

pazudušu bērnu nakts melnumā.
 Glabājiet ogles, aizdedzināšanas šķidrumu bērniem ne-

pieejamā vietā! Slāpes reizēm mazie remdē ar visnepiemēro-
tākajiem dzeramajiem.
 Nelaidiet bērnu vienu pašu pie ūdenstilpnes! Lai notiktu 

nelaime, nav jābūt ļoti dziļam ūdens līmenim.
 Ja mazulis atrodas ratos, izmantojiet drošības jostas!
 Ja mazulis ir vismaz gadu vecs, vakcinējiet viņu pret ērču 

encefalītu un veiciet piesardzības pasākumus pret ērcēm - bikšu 
gali jāieliek zeķēs vai zābakos, aprocēm un apkaklei jābūt cieši 
pieguļošai, blūze vai krekls jāliek biksēs. Velciet sev un mazulim 
gaišas drēbes, lai ērces būtu labi saskatāmas!
 Neļaujiet bērnam atrasties tiešos saules staros un pārkarst!
 Dodiet dzert pietiekami daudz šķidruma!
 Izsauciet Ātro medicīnisko palīdzību, ja mazais pārkaršanas 

gadījumā zaudējis samaņu vai ir gūti smagi apdegumi!
 Nekad neatstājiet bērnu vienu pašu mašīnā, jo tā uzkarst 

un tas apdraud mazuli.
Ieteikumi tapuši pēc Māmiņu kluba  

un www.nra.lv materiāliem.

Ieteikumi
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Sekojot tautas gudrībai – labāk vienreiz 
redzēt, nekā desmit reižu dzirdēt -, nolēmu 
piedalīties kādā no Pašvaldības policijas 
reidiem, lai klātienē iepazītu policistu darbu. 

Viss mierīgi
21. maijā Ķekavas novada iedzīvotāju nakts-

mieru, kā parasti, uzraudzīja divas Pašvaldī-
bas policijas ekipāžas. Vienā no tām kopā ar 
Pašvaldības policijas priekšnieku Māri Bomiņu, 
kārtībniekiem Aināru Gedrovicu un Edgaru 
Manginu, atrados arī es. 

Mūsu patrulēšanas maršruts pulksten 21.00 
aizsākās no policijas iecirkņa Ķekavā. Pēc 
nepilnām desmit minūtēm bijām jau pie Baus-
kas apļa, kur tikāmies ar Vides aizsardzības 
asociācijas pārstāvjiem, kuri saņēmuši signālus 
par maluzvejnieku izdarībām Ķekavas novada 
upītēs. Pēc viņu teiktā - ir nēģu laiks, un ma-
luzvejnieki sarosījušies. Abpusēji vienojāmies 
reida laikā uzturēt sakarus, nepieciešamības 
gadījumā nodrošinot policijas darbinieku palī-
dzību. Tālāk mūsu ceļi šķīrās: mēs devāmies 
uz Daugmali, vides aizsardzības speciālisti -  
uz Ķekaviņas upi Baldones pusē.   

Pulksten 21.17 iebraucām Daugmalē. Mēr-
ķis - apsekot visas potenciālās vietas, kur pa-
rasti notiek iedzīvotāju naktsmiera traucēšana 
un sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpu-
mi – pie veikala, kur pavisam nesen notika 
zādzība un aizturēts garnadzis, pie Daugavas 
iepretim Nāves salai. Tāpat tika apzināta situā-
cija pie Daugmales pamatskolas. Daugmalē 
tobrīd viss bija mierīgi. Kā teica policisti, -  
pārāk agrs, lai sāktos uzdzīve.  

Ap pulksten 21.30 devāmies uz Baldoni, kur, 
balstoties uz pērn vasarā noslēgto sadarbības 
līgumu, sabiedrisko kārtību uzrauga Ķekavas 
novada Pašvaldības policija. Pēc Pašvaldī-
bas policijas šefa teiktā, Baldonē, salīdzinot 
ar Ķekavas novadu, ir daudz vairāk kārtības 
pārkāpumu, jo pārkāpēji pieraduši pie visatļau-
tības. Taču šobrīd situācija uzlabojas.    

Jau pēc desmit minūtēm mūsu patruļmašīna 
ieripoja Baldonē. Pirmā apstāšanās vieta - 
netālu no autobusa gala stacijas. Izstaigājām 
pieturas, kur mēdz uzturēties jaunieši, lietojot 
grādīgos dzērienus, un parka teritoriju. 

Nākamā pietura - Pašvaldības policijas Bal-

dones iecirknis, kur saņemta informācija par 
konfliktsituāciju un līdzpaņemta videokamera, 
kas lieti noder kā pierādījums strīdīgos gadī-
jumos. Pulksten 21.55 mūsu ekipāža devās 
uz Baldones estrādi un pakalniņu iepretim tai, 
kur mēdz notikt uzdzīve un alkohola lietošana. 
Viss bija klusu.

Sākas rosība
22.05 no dežūrdaļas saņēmām izsaukumu - 

Ķekavā neatliekamās medicīniskās palīdzības 
ārstiem nepieciešama Pašvaldības policijas 
palīdzība, jo kāds vīrietis alkohola reibumā 
uzvedas agresīvi. Apstiprinājām informāciju un 
traucāmies uz notikuma vietu. Jau pēc desmit 
minūtēm Ķekavā kopā ar mediķiem devāmies 
pie agresīvā vīrieša. Mediķi konstatēja – koma, 
ko varēja izraisīt vienlaikus pārmērīga alkohola 
un medikamentu lietošana. Tika izsaukta re-
animācijas brigāde. Policijas palīdzība vairs 
nebija nepieciešama. 

Turpmākais mērķis - viena no jauniešu ie-
cienītajām izklaides vietām - Ķekavas estrā-
de. Pulksten 22.40 estrādē sapulcējušies divi 
jauniešu bariņi, lielākoties meitenes. Policisti ar 
nožēlu atzīst - pēc jauniešu uzdzīves šādās 
vietās paliek pamatīgas atkritumu kaudzes, 
pret ko paši jaunieši izturas vienaldzīgi. Šoreiz, 
nekonstatējot nekārtības, apsekojām citas tu-
siņu vietas Ķekavā. 

Pie tirdzniecības centra Dālderi pulksten 
23.00 sastapām jauniešus, kuri lietoja alkoho-
lu. Pašvaldības policijas darbinieki pārtrauca 
likumpārkāpumu, noskaidroja personības un 
mutiski brīdināja par turpmākas šādas darbī-
bas nepieļaujamību. Izprotot situāciju, jaunie-
ši apņēmās tā vairs nerīkoties. „Ja jaunieši 
atklāti izrādītu necieņu pret likumpārkāpumu 
vai arī ignorētu brīdinājumu, viņus sauktu pie 
administratīvās atbildības”, skaidro kārtībnieks  
E. Mangins. Viens no jauniešiem arī bija novie-
tojis savu spēkratu, pārkāpjot ceļu satiksmes 
noteikumus - blakus gājēju pārejai. Kārtībnieki 
palūdza mašīnu novietot pareizi. 

Pulksten 23.01 vides aizsardzības speciālisti 
telefoniski informēja par savu atrašanos pie 
Ķekaviņas upītes Baldonē. 

Pēc jauniešu apciemošanas, ap pulksten 
23.25 ieradāmies uz izsaukumu pie kādas 

ķekavietes, kurai pastāvīgi rodas konflikti ar 
draugu. Šoreiz kungs ieradies alkohola reibu-
mā un traucējis sievietei naktsmieru. Pašvaldī-
bas policija uz šo dzīvesvietu saņem regulārus 
izsaukumus. 

Maluzvejnieki iekrīt 
Atrisinājuši situāciju, devāmies uz Baldoni. 

Ceļā saņēmām ziņu no vides aizsardzības 
pārstāvjiem par divu zvejnieku aizturēšanu 
Rīgas HES teritorijas aizliegtajā zonā. Šie divi 
todien bija vienīgais ķēriens. Taču, kā vēlāk 
pastāstīja Vides aizsardzības asociācijas val-
des priekšsēdētājs Juris Valainis, 21. maijā tika 
apsekotas arī nēģu iecienītās upes - Ķekaviņa 
un Misa, kur konstatēti pēdu nospiedumi. Viņš 
solīja šīs vietas uzraudzīt, jo iegūtas liecības 
par malu zvejniecību. 

Pēc mirkļa, pulksten 23.45 - zvans no otras 
Pašvaldības policijas ekipāžas Baložos, kas 
pie Daugavas – pie mājām Miķeļi Ģipšu stūrī, 
aizturējusi divus makšķerniekus bez makšķerē-
šanas kartēm. Sastādīts administratīvo pārkā-
pumu protokols par Makšķerēšanas noteikumu 
neievērošanu.

Pulksten 23.47, esot Baldonē, saņēmām 
informāciju par mierīgo situāciju ciemā un de-
vāmies apsekot jaunatvērto kafejnīcu Kakao. 
Tās atklāšanas dienā iereibušie baldonieši 
demolējuši ceļa zīmes. Šovakar situācija pa-
gaidām vēl mierīga. 

Atpakaļceļš uz Ķekavu veda caur Daugmali, 
kur arī pulksten 00.37 viss bija klusu. Saņē-
mām izsaukumu par kādu kritušo pie laimēta-
vas Fēnikss un trokšņošanu pie bāra Melnais 
kaķis Ķekavā. Pulksten 0.49 piebraucām pie 
Fēniksa. Tur gulošais vīrietis, pamatīgā alko-
hola reibumā, dažu minūšu laikā tika nogādāts 
uz Pašvaldības policijas iecirkni personības 
noskaidrošanai un reibuma izgulēšanai.

Pēdējais mans apmeklējuma punkts kopā 
ar policistiem - bārs Melnais kaķis, no kurie-
nes saņemta informācija par trokšņošanu.  
Pulksten 1.30 mans pirmais reids kopā ar Ķe-
kavas novada Pašvaldības policiju noslēdzās. 
Policijas ekipāžas turpināja patrulēt.

Protams, dažiem varētu šķist: kas tur liels - 
nebija ne ekstremālu gadījumu, ne pakaļdzīša-
nās, taču, kā apgalvo paši policisti, tas jau nav 
viņu pašmērķis - iziet uz konfliktu. Galvenais 
uzdevums – visus konfliktus atrisināt mierīgā 
ceļā un darīt visu, lai iedzīvotāji novadā justos 
droši un pasargāti.

Vineta Bērziņa

Maijā pirmo reizi notika Ķekavas novada 
Drošības Kausa sacensības, kurās par 
Kausu cīnījās novada Pašvaldības polici-
jas un Valsts policijas Rīgas reģiona pār-
valdes Baložu iecirkņa darbinieki. Šoreiz 
Drošības kausu ieguva Valsts policijas 
komanda. 

Sacensībās policijas darbinieki piedalījās 
dažādās sporta disciplīnās - futbolā, basket-
bolā, volejbolā, novusā, šautriņu mešanā, 
svaru bumbu celšanā un galda spēlē Zolīte. 
Pašvaldības policijas komanda uzvaru guva 
basketbolā un volejbolā, bet pārējās discip-
līnās sīvā konkurencē pārāka tomēr izrādī-
jās Valsts policijas komanda no Baložiem. 
Jautrus brīžus skatītājiem sagādāja stafete, 
kur komandas mērojās izveicībā un izturī-

bā, stumjot džipu, kā arī 
izpildot citus atraktīvus 
sporta uzdevumus. 

Sacensību kopsummā 
vislielāko punktu skaitu 
ieguva Valsts policijas 
komanda, kura balvā 
saņēma ceļojošo Ķeka-
vas Novada Drošības 
Kausu, par kuru jau 
nākamgad notiks jauna 
cīņa. Izveidojot Ķekavas 
novada apvienoto poli-
cijas komandu, policisti 
startēja arī Iekšlietu mi-
nistrijas sporta spēlēs.

Vineta Bērziņa

Patruļā esot. 
Piezīmes uz lappuses malām

Policisti cīnās par Drošības Kausu

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī MAIJĀ

Reģistrēti 89 notikumi, no tiem 33 noziegu-
mi, par ko uzsākti kriminālprocesi.
 Garnadži paveikuši piecas zādzības no privāt-

mājām, sešas no juridiskām firmām piederošiem ob-
jektiem, četras no automašīnām, viena no garāžas, 
divas no dzīvokļiem.
 Nozagta viena automašīna, viens motorol-

lers, viens velosipēds un viena automašīnu valsts 
numuru zīme. Reģistrēti divi miesas bojājumu 
nodarīšanas gadījumi, viens automašīnas zādzī-
bas mēģinājums, viena pretošanās valsts varas 
pārstāvim, draudu izteikšanas gadījums, īpašuma 
piesavināšanās un īpašuma bojāšanas gadījumi, 
viena laupīšana, kā arī atrasti cilvēku kauli. Dzīves 
vietā atrastas mirušas divas personas.  
 Kriminālprocesa 264. panta ietvaros aizturētas 

13 personas, no kurām vienai piemērots drošības 
līdzeklis - apcietinājums. 
 Atklāti 5 noziegumi: šaujamieroča un munī-

cijas nelikumīga glabāšana bez atļaujas; zādzība 
no privātmājas teritorijas; laupīšana personu grupā; 
zādzība no garāžas; zādzības izdarīšana grupā.
 Pieņemti 42 iedzīvotāju iesniegumi un 

sūdzības.
 Sastādīti 26 administratīvie pārkāpumu 

protokoli:
 par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 7;
 par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko 

dzērienu ietekmē – 8;
 par bērnu audzināšanas pienākumu nepienācī-

gu veikšanu – 2;
 par ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un piro-

tehnisko izstrādājumu kārtības pārkāpšanu - 1;
 par dažādu pasu režīma noteikumu  

neievērošanu – 3;
 par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez 

ārsta nozīmējuma – 3;
 par sīko huligānismu – 1; 
 par citiem pantiem – 1.

Ievērībai!
Š. g. aprīlī VP RRP Baložu iecirkņa darbinieki, 

pārbaudot informāciju par iespējamu akcīzes preču 
nelikumīgu tirdzniecību kriminālprocesa ietvaros, kopā 
ar speciālā uzdevuma bataljona Alfa vīriem veica kra-
tīšanu kādā dārza mājā Krustkalnos Ķekavas novadā. 

Kratīšanas laikā pie tur dzīvojošas sievietes, ku-
ras dzimusi 1974. gadā, deklarēta Rīgā un agrāk nav 
sodīta, atrada vairāk nekā 4000 cigarešu ar Krievijas 
akcīzes markām un 7 litrus alkoholam līdzīga šķidruma, 
ko vēlāk ekspertīze kvalificēja kā šķaidītu spirtu. Točkas 
klienti - gan Ķekavas novada iedzīvotāji, gan rīdzinieki. 

Jūnijā kriminālprocess nosūtīts uz Rīgas rajona pro-
kuratūru kriminālvajāšanas uzsākšanai par nelikumīgu 
alkohola tirdzniecību. No kriminālprocesa izdalīts mate-
riāls un sākta administratīvā lietvedība par nelikumīgu 
tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, par ko fiziskām 
personām var piespriest naudas sodu līdz 500 latiem.

Ķekavas novada pašvaldības 
policijā MAIJĀ

Saņemti 497 izsaukumi. 
 Par dažāda rakstura pārkāpumiem aizturētas 

39 personas:
 atskurbšanai – 29,
 lietas apstākļu noskaidrošanai – 4,
 nepilngadīgie – 4,
 meklēšanā esošas personas un nodotas Valsts 

policijai – 1.
 Sastādīts 81 administratīvo pārkāpumu 

protokols.
 Sastādīti 18 administratīvo pārkāpumu pro-

tokoli-paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas 
noteikumu pārkāpumiem.
 Saņemti 26 iedzīvotāju rakstiski iesniegumi.
 Atbildīgajām iestādēm nodoti materiāli: 

Valsts policijai – 22, Sociālajam dienestam – 3; 
Bāriņtiesai – 2.

Skaitļi un fakti
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Gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds.

Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

Ķekavas novadā JŪNIJĀ
80 gadu jubileju svin

Ķekavas pagastā
Antoņina Bruža, 

Imants Meirovics,
Laimons Ozoliņš, 
Valija Girgensone, 
Valija Zankovska, 

Zigfrīds Foršū, 
Zigmunds Neilands.

Vēlot veselību,  
izturību un dzīvesprieku, 

gaviļniekus sveic  
Ķekavas novada Dome.

Sveicam
Līdzjūtība

Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš, 
Kas bez saules nevar augt. 

Saule, mīlestība - abas  
ļauj tam atraisīties, plaukt. 

Tēvs, māte - otra saule. 
Lai tā ilgi nenoriet,  

un, lai mīlestības radīts,  
bērniņš gaismas ceļu iet. 

(Paulīne Bārda) 

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2010. gada MAIJĀ 
reģistrēti jaundzimušie

Aleksandra Auliņa, 
Arnis Gasūns, 

Elizabete Ruža, 
Ernests Stalts, 

Gerda Krastiņa, 
Jānis Annens,

Ketlīna Dukure, 
Kristaps Kravalis, 
Kristers Pīļups, 

Kristofers Gustavs Krūmiņš, 
Leonards Petrāns, 

Līna Skride, 
Loreta Enija Bergmane, 

Marta Borskoviča, 
Milēna Sprindžuka, 

Olivers Sīmanis, 
Reinis Siņavskis, 
Renāte Rosicka, 
Rēzija Skudra, 

Staņislavs Ružilo, 
Unda Palma. 

Ķekavas novada Dome sirsnīgi 
sveic mazuļus un viņu vecākus.

IzMAIņAS  
BIBLIOTēKU DARBā

Baložu pilsētas bibliotēka  
un Ķekavas pagasta bibliotēka 
no 1. jūnija līdz 31. augustam  
sestdienās būs slēgtas.

PAR DARBA DIENAS  
PāRCELŠANU

Pamatojoties uz  
Ministru Kabineta rīkojumu, Ķekavas 
novada pašvaldībai un tās iestādēm  

darba diena tiek pārcelta  
no piektdienas, 25. jūnija,  
uz sestdienu - 19. jūniju  

ar darba laiku 
 no pulksten 8.00 līdz 14.00 

 bez pusdienas pārtraukuma. 

BALOžU PāRVALDES  
KASES DARBALAIKS

Kasieres atvaļinājuma laikā  
no 7. līdz 27. jūnijam  

Baložu pārvaldes kase  
strādās  

pirmdienās 8.00 - 18.00  
un ceturtdienās 9.00 - 19.00. 

Pusdienas pārtraukums   
13.00 - 14.00.

Maksājumus var veikt arī Ķekavas un 
Daugmales kasēs ar pārskaitījumu  

uz Ķekavas novada 
pašvaldības kontu -  

SEB Banka  
LV62UNLA0050014272800. 

SIGULDAS zONāLAIS 
VALSTS ARhĪVS INFORMē
Siguldas Zonālais valsts arhīvs izsniedz 

nodokļu grāmatiņas bijušajiem kolhoza Ķe-
kava darbiniekiem, kuri formē dokumentus 
pensijas saņemšanai - Siguldā, Institūta ielā 
2b, tālrunis 67976588.

PAR SLUDINāJUMU  
IEVIETOŠANU

Ikviens Ķekavas novada iedzīvotājs  
turpmāk varēs ievietot bezmaksas privātsludi-
nājumu Ķekavas novada interneta mājas lapā 
www.kekavasnovads.lv sadaļā Sludinājumi.   

Ķekavas novada pašvaldība

TEhNISKā APSKATE  
TRAKTORTEhNIKAI

Traktortehnikas un tās piekabju 
valsts tehniskās apskates 
2010. gadā:

 9. jūnijā 10.00 - Ķekavā, Serviss 
Dole teritorijā;

 9. jūnijā 13.00 – Plakanciemā,  
pie bijušā kluba;

 8. jūlijā 10.00 – Daugmalē,  
pie bijušajām darbnīcām; 

 20. augustā 10.00 - Ķekavā, 
Serviss Dole teritorijā;

 20. augustā 13.00 – Plakanciemā, 
pie bijušā kluba;

 25. augustā 12.00 – Daugmalē, 
pie bijušajām darbnīcām.

Valsts Tehniskās uzraudzības  
aģentūras tālrunis – 67613821. 

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu.
Nav rītdienas, ir tikai vēja balss ...

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

2010. gada MAIJĀ
reģistrēti mirušie

Andris Blūnavs (dz.1937.g.),
Anna Strēle (dz.1941.g.),
Ausma Ūdrīte (dz.1924.g.),
Biruta Emīlija Pundiņa (dz.1926.g.),
Dainis Grīnerts (dz.1938.g.),
Ēvalds Fabriks (dz.1954.g.),
Guntis Lasmanis (dz.1955.g.),
Irina Homko (dz.1938.g.),
Jānis Daņilevičs (dz.1937.g.),
Jānis Kraševskis (dz.1926.g.),
Jānis Lejnieks (dz.1931.g.),
Jevgēnija Zabeļska (dz.1938.g.),
Laimonis Kauss (dz.1940.g.),
Milija Ārija Parasiga-Parasiņa (dz.1933.g.),
Normunds Jansons (dz.1967.g.),
Vitauts Ļūdēns (dz.1937.g.),
Voldemārs Fricis Lankmanis (dz.1920.g.).

Ķekavas novada Dome 
 izsaka līdzjūtību tuviniekiem.

Sveicam Informācijai

NEKUSTAMā ĪPAŠUMA IzSOLE
Ķekavas novada pašvaldība atklātā mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo 
īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu Akači 
Dārznieku ielā 40, Ķekavā ar kadastra apzī-
mējumu 8070 008 1524, platībā 0,021 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķe-
kavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, 
k-9, Ķekavā, 4. kabinetā. Izsoles objekta 
apskatei dabā iepriekš pieteikties pa tālruni 
67847150.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija 
notiek Ķekavas novada pašvaldības telpās,  
4. kabinetā darbdienās darba laikā. Reģistrā-
cija tiek uzsākta pēc šī sludinājuma publicēša-
nas laikrakstā Latvijas Vēstnesis un pārtraukta 
2010. gada 28. jūnijā pulksten 16.00. Izsole 
tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 
2010. gada 29. jūnijā pulksten 10.00.

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles 
sākumcena ir 1411 lati (viens tūkstotis četri 
simti vienpadsmit lati), reģistrācijas maksa 30 
lati (trīsdesmit lati), nodrošinājums 141 lats 
(viens simts četrdesmit viens lats).

Maksāšanas līdzekļi – 100% lati. Reģis-
trācijas maksa un nodrošinājums līdz reģis-
trācijas pieteikumam iemaksājami AS SEB 
banka LV62UNLA0050014272800, Ķekavas 
novada pašvaldībai, Reģ. Nr. 90000048491.

Persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, ie-
sniedz pieteikumu par šo tiesību izmantošanu.

Izsoles dalībnieks, kuram ir pirmpirkuma 
tiesības un kurš apliecinājis šo tiesību izman-
tošanu, samaksā nosolīto augstāko cenu, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, viena 
mēneša laikā no izsoles dienas. Pirmpirku-
ma tiesību neesamības vai neizmantošanas 
gadījumā izsoles dalībnieks, kurš nosolījis 
augstāko cenu, nosolīto summu, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājumu, samaksā viena 
mēneša laikā no izsoles dienas.

AICINA ĶEKAVAS  
PENSIONāRU PADOME

Iespēja doties ekskursijā  
uz Slovākiju
25. – 29.augustā. 

Maksa - 140 lati un 60 eiro.

Pieteikties līdz 22. jūlijam pa  
tālruņiem: 67700400, 29613774 vai 

Pensionāru padomes telpās Ķekavas 
kultūras nama pagrabā – ceturtdie-
nās no pulksten 11.00 līdz 13.00. 



Neskatoties uz lietainajiem laika aps-
tākļiem, 25. maijā veiksmīgi aizritēja Ķe-
kavas novada Strītbola 2010 1. posms, 
kurā piedalījās 23 komandas. Nākamais 
posms notiks 15. jūnijā Baložos.

Strītbola pirmajā posmā ~90 dalībnieki 
aizvadīja 37 spēles, un tas norisinājās sep-
tiņās vecuma grupās. Slikto laika apstākļu dēļ 
spēles notika nevis āra laukumos, bet gan 
Ķekavas vidusskolas sporta zālē.

Paldies Ķekavas novada Strītbols 2010 
atbalstītājiem - Ķekavas novada pašvaldībai, 
tirdzniecības centram Liiba, Elvi un Elvi kafe 
par dāvāto iespēju nogaršot jauno piedāvā-
jumu – picas; skvoša dārzam Zanzibāra par 
iespēju labākajiem izmēģināt savas spējas 
skvoša laukumā; sporta klubam Energie par 
iespēju meitenēm izmēģināt ko jaunu. 

Tāpat paldies tiesnešiem, organizatoriem 
un dalībniekiem par atsaucību!

Vairāk informācijas par sacensībām, 
rezultātus un foto var iegūt mājas lapā  
http://sports.kekava.lv. 

Maruta Eglīte
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Ķekavā vingro  
mazās zvaigznītes

Sešpadsmito reizi maijā noritēja tradicio-
nālās sacensības mākslas vingrošanā Mazās 
Zvaigznītes, kurās piedalījās 153 meitenes 
vecumā no sešiem līdz četrpadsmit gadiem. 

Sacensībās pārstāvēja 18 pašmāju komandas, 
tostarp, no Jūrmalas, Jelgavas, Olaines, Tukuma 
un Rīgas sporta klubiem, kā arī komandas no 
Kauņas, Ivangorodas, Maskavas, Minskas.

Vislielākais gandarījums par Lienes Pēkšēnas 
sīvā konkurencē iegūto piekto un Kristiānas Rim-
šas sesto vietu daudzcīņā. Prieks par Ķekavas 
jaunāko audzēkņu sniegumu; viņas, piedaloties 
šajā turnīrā, spēja uzrādīt augstus rezultātus, kaut 
arī vairākums trenējas tikai otro gadu - Evelīna 
Inne daudzcīņā izcīnīja 5. vietu un Ieva Luīze 
Drava - 7. vietu. Visas ir Vitas Mikitanovas un Ai-
nas Ancītes audzēknes. Pavisam mūsu komandu 
pārstāvēja 32 meitenes.

Šis skaistais pasākums tik ilgus gadus nevarētu 
pastāvēt bez mūsu ilggadējiem atbalstītājiem: Ķe-
kavas novada pašvaldības, Ķekavas sporta aģen-
tūras, SIA Dainese, Ķekavas nodaļas Saskaņas 
centra. Īpašu pateicību izsakām Ķekavas domes 
deputātam Igorim Malinauskim, kurš personīgi pa-
sniedza paša sarūpētās dāvanas visām Ķekavas 
vingrotājām un speciālu balvu Lindai Kincai. Lielu 
paldies saku Ķekavas Sporta kluba kolektīvam par 
dalību pasākuma rīkošanā un Guntai Klēģerei par 
jauko zāles noformējumu. Protams, vislielākais 
paldies audzēkņu vecākiem, bez kuru atbalsta 
un līdzdalības turnīrs vienkārši nebūtu iespējams. 

Prieks, ka Ķekavā netiek aizmirsts bērnu sports 
un tam tiek veltīts tik daudz pūļu un līdzekļu. 
Mūsu bērniem ir iespēja gan piedalīties sacensī-
bās ārpus Latvijas robežām un braukt uz vasaras 
nometnēm, gan vienkārši pilnvērtīgi nodarboties ar 
sportu un stiprināt veselību sporta klubā.

Vita Mikitanova

Pasaules rekords 
svaru bumbu celšanā

No 7. līdz 9. maijam Kirovā, Krievijā, notika 
Pasaules čempionāts svaru bumbu celšanas 
maratonā. 

Ķekavietis Inārs Beļinskis raušanā izcīnīja  
1. vietu un netradicionālajā 30 minūšu maratonā 
uzstādīja pasaules rekordu, uzceļot 18 kg svaru 
bumbu 604 reizes. 

2. vieta iegūta svaru bumbu grūšanā un 
divcīņā.

Inārs Beļinskis

Noslēdzas pavasara 
Baložu Bizons

Maijā noslēdzās krosa skriešanas sacensību 
Baložu Bizons 2010 pavasara cēliens, četrās 
sacensību kārtās pulcējot 176 dalībniekus. 

Sacensību Baložu Bizons seriāla  turpinā-
jums būs no 16. augusta līdz 6. septembrim katru 
pirmdienas pēcpusdienu. 

Pavasarī aizvadījām arī divus velokrosa Baloži 
sacensību posmus, kopumā pulcējot 503 dalībnie-
kus no visas Latvijas. Sacensību nākamais posms 
pašā vasaras izskaņā - 18. septembrī.

Lauma Žilko

Īsumā

Sacensības Ķekavas novadā jūnijā

28. maijā pie Ķekavas sporta kluba, 
futbola kluba Auda laukumā norisinājās 
Bērnu aizsardzības dienai veltītie sporta 
svētki. Uz pasākumu kopā bija pulcēju-
šies ap 400 dalībnieku.

Pasākuma ietvaros norisinājās dažādas 
sportiskās aktivitātes - tāllēkšana, šķēršļu 
joslas pārvarēšana, skrējiens, bumbiņu me-
šana, pretstafete, riņķu mešana, stafete ar 
futbola elementiem 1.- 4. klašu komandām, 
Bērnus atbalstīja draugi, skolotāji un vecāki.

Individuālajās sacensībās dalībnieki ar 
lielu azartu un interesi piedalījās figurā-
lajā riteņbraukšanā, makšķerēšanā un 
metienos. Katram bija iespējas cīnīties 
par balviņām. Bērni varēja atpūsties pie-
pūšamajā atrakcijā un kopīgi piedalīties  
sporta stundā.

Īpašs laukums bija sagatavots pašiem 
mazākajiem, kuri varēja izmēģināt savu 
veiklību lekšanā, mešanā, skriešanā. 

Paldies visiem dalībniekiem, Ķekavas 
un Pļavniekkalna sākumskolu, Baložu  
vidusskolas, Daugmales pamatskolas un 
privātskolas Gaismas tilts 97 pedagogiem 
un tiesnešu komandai par aktīvu līdzdalību 
pasākuma veiksmīgā norisē. Ķekavas no-

vada pašvaldības Sporta aģentūra izsaka 
pateicību Ķekavas novada Domes priekš-
sēdētājām Robertam Jurķim un 2010. gada 
Latvijas čempionam basketbolā Aigaram 
Vītolam par piedalīšanos pasākumā.

Ķekavas Sporta aģentūra

Bērniem – 
sporta svētki

Datums Laiks Vieta Sporta veids Sacensības
2010-06-15 16.00 baložos strītbols Ķekavas novada Strītbols 2010 2.posms
2010-06-19 11.00 Daugmalē,  

pie mājām Vārpas
sporta svētki Daugmales pagasta sporta svētki 2010

2010-06-19 10.00 Daugavpilī riteņbraukšana lsvl 47. sporta spēles riteņbraukšanā

Daugmales novusa turnīrs nori-
sinājās 16. maijā, un tajā drīkstē-
ja piedalīties tikai Daugmales pa-
gasta iedzīvotāji, kuri cīnījās par  
medaļām.  

Turnīrā tika aizvadītas astoņas kārtas 
pēc Šveices sistēmas. Sieviešu konku-
rencē pārliecinošu uzvaru izcīnīja Regīna 
Andersone, kura astoņās kārtās ieguva 
12 punktus; 2. vietu pie vienādi iegūtiem 
punktiem, pateicoties labākai setu attiecī-
bai, izcīnīja Katja Ivenkova, bet 3. vietu - 
Kristīne Jercuma.

Vīriešu konkurencē, izcīnot uzvaras 
visās kārtās, 1. vietu pārliecinoši iegu-

va Ķekavas novada novusa komandas 
spēlētājs Mikus Andersons. 2. vietu izcī-
nīja Edijs Biļķins, bet 3. vietu pie vienā-
di iegūtiem punktiem, pateicoties labā-
kai setu attiecībai un apsteidzot Oskaru 
Vīķi, ieguva Valentīns Mihailovs. Jāpie-
bilst, ka turnīrā nepiedalījās titulētais 
Daugmales pagasta iedzīvotājs Egīls  
Cepurītis.

Turnīra organizators izsaka pateicību 
Daugmales pamatskolas administrāci-
jai par piešķirtajām telpām un atbalsta 
sniegšanu, kā arī Ķekavas novada Sporta 
aģentūrai.

Edijs Biļķins

Daugmalē spēlē novusu

Veiksmīgi aizrit strītbola cīņa
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Daugmalē šobrīd vēl nav sava kultūras 
nama, bet ir aktīvs kultūras centrs - māja Alpi, 
kur darbojas vairākas interešu grupas. Paš-
valdības ēkā ir bibliotēka un radošā darbnīca 
pieaugušajiem, bērniem – keramika un vizuālā 
māksla. Sadarbojoties kultūras un sporta orga-
nizatoriem, tiek dažādotas kultūras aktivitātes. 

Daugmalietis stiprs garā
Vienu droši var teikt: Mēs esam lepni par 

Daugmali un lepojamies, ka esam daugma-
liešiI! Kaut daudzi nav šeit dzimuši, viņi jūtas 
šai vietai piederīgi. Tikai nezinātājs var pelt 
un nievāt, mēs atbildēsim ar tautas dziesmas 
vārdiem: Cits citu nedevām tautiņām nicināt.

Laikam jau šeit jūtams seno bagāto 
daugmaļu gars, kurš mūs stiprina, jo cenša-
mies iztikt paši saviem spēkiem, savu dzīvi 
bagātinām, nododot savas zināšanas prasmes 
tiem, kuri vēlas pilnveidot sevi un darīt savu 
dzīvi krāsaināku. Tā kā - dzīve nemaz nav 
vienmuļa! Mūsu ir maz, bet esam draudzīgi 
un atbalstām viens otru.

Skola kā kultūras centrs 
Pateicoties skolas vadības atsaucībai, 

Daugmales pamatskola uzskatāma par kul-
tūras centru, jo tur notiek gan kultūras, gan 
sporta pasākumi. Skolā darbojas 1935. gadā 
dibinātais Daugmales mazpulks un muzejs, 
kuru vada Zinaīda Matisone ar mazpulcē-
niem.

 Mājvietu raduši vairāki pulciņi - vizuālā 
māksla, animācija, praktiskais dizains, sporta 
dejas un klavierspēle. Arī sports Daugmalē ir, 
jo vadāmies pēc principa - veselā miesā mājo 
vesels gars. Šeit radušies Latvijas junioru čem-
pioni brīvajā cīņā, kurus trenē Itars Bramanis 
un Edijs Biļkins. Ceram, ka, pateicoties sporta 
klubam Auda, Daugmalē izaugs arī kāds kār-
tīgs futbolists kā Verpakovskis vai Maradona!

  
 Alpos dzirkstī kultūra 
Dažādas kultūras aktivitātes noris pa-

gasta centrā - mājā Alpi. Tur pirmdienās 
un trešdienās sanāk dziedāt gribošie bērni 
no 2,5 gadu vecuma; divi no viņiem savu 
dziedātprasmi šogad demonstrēja konkursā  
Ķekavas Cālis 2010. 

Pateicoties Ķekavas bērnu ansambļa  
Cīrulītis vadītājai Marutai Ikasai, esam tikuši 
pie krustmātes un jauka nosaukuma Taurenītis. 
Esam uzstājušies Daugmales dienā Ķekavā 
un tirdzniecības centra Liibas gada jubilejas 
koncertā. Daugmalē bērniem ir iespēja vispu-
sīgi attīstīties; visas nodarbības ir bez maksas, 
kas šobrīd ir sevišķi svarīgi.

Savukārt otrdienās un ceturtdienās, līdzi ņe-
mot savu bērnus, kopā sanāk radošā sieviešu 
kopa Līves, kas darina dažādus rokdarbus, 
tamborē, pērļo, filcē, zīmē un dzied. Šogad 
Līves dalībniece Daira Māldere savu pērļoša-
nas māku rādīja arī Ķekavas kultūras nama 
pulciņam Labieši. Dāmas sadarbojas arī ar 
Līgatnes dāmu klubu un Siguldas Madarām, 
kur rodas jaunas idejas, lai pilnveidotu un da-
žādotu savu un pagasta dzīvi.

Spēlē, spēlmani!
Radošā sieviešu kopa Līves spēlē arī te-

ātri – variācijas par Imanta Ziedoņa Krāsai-
najām pasakām. Šobrīd gatavo Līgo svētku 
iedziedāšanas pasākumu un augustā plāno 
pasākumu par godu Daugmales pilskalnam, 
kur būs redzamas variācijas par Annas Sakses 
Pasakām par ziediem. Vasarā Līves aicina 
piedalīties Vienas vasaras teātra draugu gru-
pā, cerot, ka šogad pieteiksies vairāk spēlēt 
gribētāju, jo padomā ir kāds pārsteigums! 

Daugmalē jau desmit gadus pastāv 
Daugmales teātra draugu grupa Ilgas Garās 
vadībā, kas iepriecina pagasta iedzīvotājus ar 
brīnišķīgām teātra izrādēm. Šogad teātra drau-
gi pirmoreiz devās viesizrādē uz Daugmales 
dienu Ķekavā, kur izrādīja lugu pēc Monikas 
Zīles Savedējs motīviem. Jau augustā notiks 
otrā viesizrāde Ķekavā. 

Tradīciju lāde Daugmalē
Rocības ietvaros daugmalieši cenšas paši 

veidot sev svētkus, turpinot aizsāktās tradīcijas 
un veidojot jaunas.  

14. februārī - Mīlestības diena! Mīlestība 
- tā pārveidos pasauli, un mēs tam ticam!  
8. marts - Sieviešu diena, kad mēs, sievietes, 
pašas rīkojam sev svētkus ar izstādi, priekš-
nesumiem, kopā dalāmies sievišķīgajos no-
slēpumos, pasmejamies par dzīves liktajiem 
pārbaudījumiem un smeļam spēku viena no 
otras. Ar padomiem nudien neesam skopas, 
un, ja vajag – palīdzam. Vēlamies, lai sievietes 
kļūst atvērtākas un nāk mūsu pulkā!

Lieldienas pulcē kuplu skaitu apmeklētāju. 
Nāk talkā Daugmales pamatskolas skolotāju 
kolektīvs, zālē teātra draugu grupa demonstrē 
savu jaunuzvedumu, tiek dzerta tēja, krāsotas 
olas, veidotas pavasarīgas aplikācijas, ārā put-
ni tiek pie jauniem būrīšiem, rotaļas un atrakci-
jas. Ar skanīgajām putnu dziesmām pamostas 
daugmalietis! Burvīgs laiks, kad visi ir prieka 
un līksmības pārņemti, kad ikvienā pamostas 
izjūta - mēs esam kā VIENA ĢIMENE!

Maijā skolas bērni iepriecina savas māmiņas 
ar koncertu, tad vecāku un skolotāju sirdīs 
mrdz lepnums par saviem lolojumiem!

Jau piekto gadu Līves atbalsta Līgo pa-
sākumu organizēšanu, izlīgojot Daugmali no 
vienas robežas līdz otrai ar apstāšanās vietām: 
pagasta centrs - Līgo dziesmu skandināšana, 
Dzintaros - apdziedāšanās, Daugmales pils-
kalnā – Puķu ugunskurs, Jāņkalniņā - Ziedu 
vainadziņu un uguns plosta palaišana Dauga-
vā, bet līgošana ar rotaļām noslēdzas Bēgļu 
ceļā. Sanākot daugmaliešu pulkam, izlīgojam 
un izdziedam visu pagastu.

Rudens nāk ar Mārtiņdienas andeli, pār-
ģērbšanos un īpašo Mārtiņa putru; dziedam, 
dejojam un ejam rotaļās. Bet Lāčplēša dienā 
dodamies lāpu gājienā pie Važu rāvēja. 18. 
novembri atzīmējam ar pašu sarūpētu kon-
certu. Paldies jaunajiem novada kaimiņiem 
no Baložiem, kuri kuplināja pagājušā gada 
pasākumu.

Atbalstu Daugmales kultūras pasākumu 
rīkošanā sniedz daudzi radoši un sabiedrībā 

aktīvi cilvēki - skolas amatu mācības skolotājs 
Mārtiņš Geks, amatnieks Aleksandrs Ločme-
lis, putnu būrīšu meistars Rūdolfs Dravinskis, 
radošās darbnīcas vadītājas Inta Radziņa un 
Agnese Geka, brīvās cīņas treneri. Visus i 
uzskaitīt nevar. Viņi visi šeit ir - starp mums, 
tādēļ liels paldies viņiem par to, ka palīdz vei-
dot mūsu dzīvi krāsaināku!

Lolotie sapņi 
Mums visiem vajadzīga skaista zāle, kur 

varētu sanākt, svinēt svētkus, rīkot izstādes un 

lekciju vakarus. Ir sapnis par brīvdabas estrādi, 
kur varētu uzņemt novada viesmāksliniekus, 
rīkot sadziedāšanas un sadancošanas svēt-
kus, tad mēs teiktu: „Tie būs Daugavas malas 
Dziesmu un deju svētki!”

Šogad vēlamies īstenot Daugmales pilskalna 
svētkus. Pilskalna virsotnē skandēsim tautas 
dziesmas, balsis pacelsies augstu, augstu de-
besīs un Daugavas viļņu melodiskajā pavadībā 
atskanēs: „Lai balstiņa tālu skan!” Piepildīsim 
sapņus! Nāc un piedalies! 

Anita Lubova

Daugmales bagātības

Mātes dienas pasākumā dzied Daugmales bērnu ansamblis Taurenītis. 

Radošā sieviešu kopa Līves ielīgo Jāņus. 

Daugmales bērni apglezno zīdu Bērnu aizsardzības dienai veltītajā pasākumā.

Ķekavas novada Kultūras aģentūra uzsāk jaunu rubriku, lai iepazīstinātu 
iedzīvotājus ar Daugmales, Ķekavas, Katlakalna un Baložu kultūras norisēm.  
Šajā numurā - ieskats Daugmales kultūras dzīvē.
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Afiša
Ķekavas novada pašvaldības
 Kultūras aģentūra piedāvā

Baložu pilsētas kultūras namā
9. jūnijs 19.00 

Kinopunkts
Filma Laimīgajiem veicas, drāma/
komēdija. Britu režisors Maiks Lī. 
Ieeja - Ls 0,01.

10. jūnijs 20.00
Koncerts

LNT O! KARTES AKADēMIJAS 
dalībnieku koncerts
Biļetes - Ls 3; 4; 5.

20. jūnijs 18.00
Līgo pasākums

Ielīgošanas pasākums Nāc 
nākdama, Jāņu diena
Skvērā pie kultūras nama.  
Ieeja bezmaksas.

30. jūnijs 19.00
Kinopunkts

Filma Vikija. Kristīna. Barsenola, 
V.Alens, 2008.g. ASV, Spānija.  
Ieeja - Ls 0,01.

Daugmalē
18. jūnijs 22.00

Diskotēka
Ielīgojam Jāņus diskotēka Jāņkalniņā 
dj Ando.
Ieeja - Ls 1.

23. jūnijā 15.00 
Ielīgošana

Ielīgošanas pasākumi Daugmales 
centrā, Dzintaros, pie Daugmales 
pilskalna, pie Važu rāvēja un Bēgļu 
ceļā. Piedalās Līves.

katlakalna tautas namā
10. jūnijs Etnogrāfiskās dziedāšanas skola 

aicina - Nāc, ieskandēsim līgo 
dziesmas! – kopā ar folkloras kopas 
GRODI vadītāju A. Kapustu. 

Ķekavas kultūras namā
Līdz 25. jūnijam

Izstāde
TLM studijas Ķekava jaunāko darbu 
izstāde – Ar linu šķiedrām ierakstītas 
savā tautā.

21. jūnijā 
Ielīgošana

Pie kultūras nama ielīgošana ar 
dziesmām un dejām Kāpsim vasaras 
saulgriežu kalnā, piedaloties novada 
deju kolektīviem un Igauņu ģimenes 
kapelai Dziga no Latgales.

Doles tautas namā
17. jūnijs 19.00

Kinopunkts
Filma Laimīgajiem veicas, drāma/
komēdija. Britu režisors Maiks Lī. 
Ieeja - Ls 0,01.

1. jūnijs 19.00
Kinopunkts

Filma Vikija. Kristīna. Barsenola,  
V. Alens, 2008.g. ASV, Spānija.  
Ieeja - Ls 0,01.

Ķekavas novaDpētniecīBas muzejā
Līdz 27. 

augustam
Izstāde

Izstāde Pa-smejies Latvijas 
karikatūristu un jauno karikatūristu 
konkursa dalībnieku darbu izstāde.

Izstāde Muzeju priekšmetu parāde.
Izstāde Karikatūrista E. Ozoliņa dzīve un 

daiļrade.
 

Šobrīd visā Latvijā, arī Ķekavas novadā 
noris projekts Kinopunkts kopā ar Amigo, 
kura ietvaros teju 30 Latvijas pilsētās 
gada garumā iedzīvotājiem ir iespēja par 
vienu santīmu apmeklēt kinoseansus. 

Katru mēnesi Kinopunktā izrāda vienu 
filmu, tādējādi skatītāji gada laikā var 
apmeklēt divpadsmit seansus un redzēt 
divpadsmit dažādas filmas. Projekta gal-
venie mērķi - dot iespēju Latvijas reģionu 
iedzīvotājiem regulāri apmeklēt kinovaka-
rus, neraugoties uz finansiālo varēšanu, 
tā veicinot iespēju satikties, pabūt kopā 
un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, kā arī 
ar pozitīvām emocijām uzlabot Latvijas 
sabiedrības kopējo noskaņojumu.

Filmu programma tiek veidota tā, lai būtu 
gan mūsdienīgi aktuāla, dinamiska, pozitīvo 

vēsti saturoša un interesanta iespējami 
lielākam skatītāju lokam. Programmā 
iekļautas gan ārvalstu, gan Latvijas fil-
mas. Kā pirmo Kinopunkta apmeklētājiem 
bija iespējams noskatīties režisora Denija 
Boila filmu Graustu miljonārs (2008), ku-
ras demonstrēšana notiek sadarbībā ar 
kompāniju ACME Film.

Informāciju par norises vietām, seansu 
laikiem un mēneša filmu iespējams uzzināt 
mājas lapā www.kinopunkts.lv, kā arī zvanot 
uz Kinopunkta infotālruni 26200000. Katrā 
Kinopunkta teritorijā tiks izvietotas arī afišas.

Projekts Kinopunkts kopā ar Amigo radies 
kā loģisks turpinājums projektam Kinobusiņš 
Latvijas Bērniem, ņemot vērā lielo skatītāju 
atsaucību, daudzos uzaicinājumus atgriez-
ties vēlreiz, kā arī skatītāju pausto vēlmi 

Aiziesim uz kino? Baložu kultūras namā
9. jūnijā 19.00 - Laimīgajiem veicas.
30. jūnijs 19.00 - Vikija. Kristīna. Barselona. 

Ķekavas Doles Tautas namā 
17. jūnijā 19.00 - Laimīgajiem veicas.  
1. jūlijs 19.00 - Vikija. Kristīna. Barselona.

Kinoseansi

Līgo pasākumi 
Ķekavas 
novadā 

Baložos
20. jūnijā 18.00 skvērā pie Baložu  
kultūras nama – Ielīgošanas pasākums 
Nāc nākdama, Jāņu diena!

Ķekavā
21. jūnijā 20.00 pie Ķekavas kultūras nama 
Ar dziesmām un dejām KĀPSIM VASARAS 
SAULGRIEŽU KALNĀ kopā ar Baložu, Kat-
lakalna, Ķekavas deju kolektīviem un lustīgo 
Igauņu ģimenes kapelu Dziga no Latgales.
 
Daugmalē
23. jūnijā Jāņu ielīgošana:
15.00 Daugmales centrā -  
Līgo ieskandēšana;
15.45 Dzintaros – apdziedāšanās;
16.45 Daugmales pilskalnā – 
ziedu ugunskurs;
17.30 pie Važu rāvēja – uguns plosta un 
vainadziņa palaišana;
18.30 Bēgļu ceļā – rotaļas.

Jāņi ir seni vasaras saulgriežu svētki, 
ko latvieši svētī visu nakti, pavadot to 
ar jautrām dziesmām un dejām. Vasaras 
saulgriežos diena ir visgarākā un nakts - 
visīsākā. Mūsdienās blakus Jāņu nosauku-
mam tiek lietoti arī tādi nosaukumi kā Līgo 
svētki, Jāņu diena, zāļu diena, zāļu vakars. 

Latviešu tautas dziesmu krājumā ir 
tūkstošiem Jāņu dziesmu. Līgošana Jāņu 
dienā saistīta ar auglības veicināšanu un 
nelaimju novēršanu. Jāņos jālīgo, lai usnes 
neaugtu tīrumā, lai lini augtu gari un nesakristu 
veldrē. Jāņu bērni aplīgoja gan tīrumus, māju, 
gan saimniekus, meitas un puišus. Tādēļ, 
lai nekristu kaunā, visi jau laikus centās 
padarīt savus darbus, lai uz Jāņiem viss būtu 
nevainojamā kārtībā. 

Uz Jāņiem posās un gatavojās laikus. Saim-
nieks ķērās pie alus darīšanas, saimniece 
sēja Jāņu sieru. Tika ravēti dārzi, postas ista-
bas un klētis, slaucīti pagalmi un ceļi, gatavota 
malka ugunskuram un cirstas meijas, pļauta 
zāle govīm un zirgiem.

Liela loma Jāņos veltīta Jāņu zālēm. 
Atsevišķiem augiem plūkšanas laiks bija 
dažāds: dažas jāplūc pusdienā, citas Jāņu 
vakarā, citas Jāņu rītā - rasā. Jāņu zāles pa 
nakti un nākamo dienu atstāja istabā. Ārā 
neslaucīja, lai neizslaucītu svētību. Tāpat 
rīkojās arī ar Jāņu vainagiem. Cilvēki ticēja, 
ka tikai līdz Jāņiem plūktajām zālēm ir dzied-
niecisks spēks. Jāņos plūktos pīlādža zariņus 
sasēja slotiņā, izžāvēja un lietoja bērna 
apkvēpināšanai, kad tas bija slims, kad kāda 
ļauna acs to bij` nolūkojusi. Visas zāles, ko 
plūca Jāņos, uzskatīja par Jāņu zālēm, tomēr, 
atkarībā no novada, dažas zāles uzskatīja par 
visīstākajām Jāņu zālēm.

Arī vainagu vīšanā izmantoja dažādus zie-
dus, arī ozolu lapas. Vainags, no trejdeviņām 
puķēm un zālēm pīts, ir kā maģisks aplis, 
kas, galvā uzlikts, pasargā no nelaimēm un 
slimībām, atvaira skauģus un nelabvēļus. Vain-
ags veidoja apli, un tas, tāpat kā Jāņu siers un 
Jāņu uguns, simbolizē sauli. Ozolu vainagi tika 
doti puišiem un saimniekam. Ozolu vainags, 
ko liek Jāņa tēvam galvā, sola zirgu, arī bišu 
svētību. Ar vanagu vītnēm izrotāja istabas. Gani 
pušķoja ganāmpulkus - govīm apvija ragus, 

bullim uzlika ozola vainagu.
Mājas rotāšanu parasti sāka ar vārtu 

pušķošanu. Pie tiem piesēja pīlādža, ozola vai 
bērza meijas. Tāpat pie visām durvīm tika pie-
liktas meijas - istabā, klētī un kūtī. Aiz griestu 
sijām aizbāza lauztus ozolu, pīlādžu un liepu 
zarus. Īpaša uzmanība veltīta govju laidara 
pušķošanai. Tautasdziesmās ļaunu garu, īpaši 
raganu atvairīšanai min visus dzeloņaugus, 
ērkšķus, dadžus un nātres, lai raganas sadu-
rtos uz šo augu adatām...

Jāņabērni, Jāņa dziesmas dziedādami, 
staigā no sētas uz sētu, apsveicot ar 
dziesmām, ziedu un zāļu pušķiem un vain-
agiem Jāņa tēvu un Jāņa māti (saimnieku 
pāri). Jāņa bērni nes auglību, ražas svētību 
saimniecībai, veselību un laimi visai sētas 
saimei, aplīgojot laukus, tīrumus, lopus un sētu

Jāņuguns simbolika galvenokārt saistīta ar 
saules aizstāšanu pēc tam, kad tā norietējusi, 
lai ne mirkli nepaliktu bez gaismas līdz 
saules atnākšanai. Jāņuguns šķīsta, veicina 
veselību un auglību. Jāņugunis sauktas arī 
par pundelēm, pūdelēm, raganām, Jāņu 
lampām, Jāņu svecēm. Ugunskura vieta tiek 
izvēlēta augstākajā kalnā. Tika dedzināts vai nu 
ugunskurs, vai garas kārts galā uzvilkta darvas 
muca vai darvots ritenis. Jāņu gaismā pabijušie 
cilvēki, tāpat kā apspīdētie lauki un tīrumi, 
iegūst spēku un auglību. Pēc tautas ticējumiem 
Jāņugunij piemīt sevišķs noslēpumains spēks, 
tāpēc latvieši to izmantoja nākotnes zīlējumiem. 

Jāņu nakts ir maģijas un brīnumu pilna. 
Paaudžu paaudzēm tautā klīst nostāsti par 
papardes ziedu, ko tikai retajam laimējies 
ieraudzīt. Šo ziedu, kas zied sidraba, zelta, 
dimanta ziediņiem, meklēt gājuši daudzi, cerot 
iegūt bagātību un laimi, izzināt pagātnes un 
nākotnes noslēpumus. Papardes ziedu sargā 
ļauni gari un zvēri, kas, papardes ziedam 
plaukstot, kauc un biedē. Papardes ziedam 
piedēvē brīnišķīgu spēku. Ja kādam laimējas 
papardes ziedu iegūt, tam laimējas viss, ko tas 
vēlas un tas zina visus pagātnes un nākotnes 
noslēpumus. Ja papardes ziedu ieliek apavos, 
var iet, kur vien vēlas, neviena neredzēts un 
nedzirdēts.

Jāņu apskats tapis pēc interneta materiāliem 
www.liis.lv. 

Līgo diena – iz vēstures

Jāņu naktī vajag nopīt divus vainadziņus un 
pusnaktī aiziet uz upi un iemest; ja vainadzi-
ņi saplūst kopā, tad izved tautās, ja nesaplūst,  
tad neizved. 

Zāle aug līdz Jāņa vakaram, bet ar Jāņa 
dienu sāk briest. Zālēm un tējai augi jāvāc līdz  
Jāņa dienai. 

Ja grib, lai gari mati aug, tad Jāņu naktī  
pusnaktī vajag pāris stopu ūdens matos saliet. 

Jāņa dienas rītā jānogriež papardes kāts pie pa-
šas pamatnes, uz nogriezuma būs redzams burts, 
ar to burtu sāksies nākamā vīra vai sievas vārds.

Jāņiem alu darot, nedrīkst laist svešus cilvēkus 
klāt, jo tad alus nerūgst. 

Jāņu vakarā uz ganībām jāiet līgot un siera ēst, 
lai govīm svētība pieliptu. 

Tur, kur līgotāji Jāņu naktī ejot par pļavām, 
augot labāki zāle. 

Jāņu rītu nedrīkst gulēt, jo tad saulīte rotājas. 
Kad Jāņa rītā bez saules iet uz avotu mazgā-

ties, paliek skaists. 
Jāņa dienā parādoties maldu uguntiņa, kas esot 

nauda, kas nākot kaltēties. 
Jāņu vakarā vajagot laukus meijot ar pīlādža 

zariem, tad skauģi neko nevarot padarīt.
Jāņa naktī vajag kailam apskriet laukus,  

tad būs bagāts gads.

Kas jādara Jāņos

pēc pilnmetrāžas filmām pieaugušajiem un 
aktuālo situāciju, kad ārpus galvaspilsētas 
kino vairs reti kur pieejams. 

Paralēli kinoseansiem tiks veikts vēl 
kāds labs darbiņš – visa gada garumā iee-
jas santīmi tiks vākti ziedojumu kastītēs, 
kas, projektam noslēdzoties, tiks nodotas 
SOS bērnu ciematiem. Šādi, ar projektu 
Kinobusiņš, tika savākts 90 231 santīms, 
kurus aprīlī saņēma Īslīces SOS bērnu 
ciemats. 

Velga Kūkuma
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SKOLAS AICINA 13
Ķekavas vidusskola

Izglītības programmas:
• Pamatizglītības programma (1.-9. klase).
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

(10.-12.klase; palielināts stundu skaits angļu valodai).
• Pirmsskolas izglītības programma.

Papildus:
• pagarinātās dienas grupa;
• interešu izglītības pulciņi: koris, tautiskās dejas, basketbols.

Ķekavas vidusskola aicina pieteikt bērnus 
2010./2011. gadam 1. klasē.
Nepieciešami šādi dokumenti:

• bērna dzimšanas apliecības kopija;
• medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un karte  
ar profilaktiskajām vakcinācijām (veidlapa 027/u);
• izziņa, ka bērns apmeklējis obligāto sagatavošanu  
pamatizglītības apguvei;
• izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Iesnieguma veidlapa par iestāšanos skolā un ētikas vai  
kristīgās mācības izvēli aizpildāma skolā.
Bērnus, kuri dzīvo ārpus Ķekavas centra, uz skolu un no 
skolas ved skolas autobuss (bezmaksas). Līdz autobusam 
atiešanai bērni uzturas pagarinātās dienas grupā.

Ķekavas vidusskola aicina pieteikt bērnus 
2010./2011. gadam 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu pirmssko-
las sagatavošanas grupās (2004.-2005. gadā dzimušos).
Nepieciešami šādi dokumenti:

• bērna dzimšanas apliecības kopija;
• medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un karte ar profilaktiskajām 
vakcinācijām (veidlapa 027/u);
• izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Iesnieguma veidlapa par iestāšanos sagatavošanas grupā 
aizpildāma skolā. 
Bērnus, kuri dzīvo ārpus Ķekavas centra, uz skolu un no 
skolas ved skolas autobuss (bezmaksas).
Dokumentus var iesniegt Ķekavas vidusskolā katru darbdienu 
no 9.00 līdz 15.00.
Izziņas pa tālruņiem - 67937607,67937007,67937005.

Ķekavas vidusskola no 14. jūnija uzņem skolēnus  
2010./2011. mācību gadam 10. klasē.
Uzņemšanas noteikumi:
• Bez iestājpārbaudījumiem uzņem 9. klašu beidzējus, kuriem 

gada un valsts pārbaudes darbos iegūtie vērtējumi ir 5 balles un 
augstāk, kā arī, ja gada un valsts pārbaudes darba vērtējumu 
kopsumma ir 9 balles un nav nepietiekamu vērtējumu

• Tiem 9. klašu beidzējiem, kuriem ne vairāk kā divos mācību 
priekšmetos, kuru apguve turpinās vidējās izglītības programmā, 
gada un valsts pārbaudes darba vērtējums ir 4 balles, jākārto 
iestājeksāmeni.

Nepieciešami šādi dokumenti:
• apliecība par pamatizglītību (kopā ar sekmju lapu);
• bērna dzimšanas apliecības kopija;
• medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un karte ar profilaktiskajām  

vakcinācijām (veidlapa 027/u);
• izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Iesnieguma veidlapa par iestāšanos 10. klasē  
aizpildāma skolā.

Skolas administrācija

Privātā pamatskola 
Gaismas tilts 97

Uzņem audzēkņus jaunajam  
2010./2011. mācību gadam.
 Gaidām tos, kuri mūsu skolā ienes vislielāko mājas sajūtu - 

bērnudārza audzēkņus;
 5 - 6 gadīgo bērnu sagatavošanas klase turpina darbu un 

gaida jaunus audzēkņus;
 1. - 9. klasēs.  

Jaunumi
 Angļu valodas un citu mācību priekšmetu saikne.

Sākam jau šajā mācību gadā – katru mēnesi vienā no  
mācību priekšmetiem projekta darbs angļu valodā. 
Prezentācija Atvērto durvju dienā 2010. gada 22. aprīlī.
Nākamajā mācību gadā - katrā klasē nodarbības angļu valodas 
terminoloģijā, eksaktajās, humanitārajās zinātnēs un projekta 
darbi angļu valodā visos mācību priekšmetos.
 E-klase.
 Atjaunojam datorklasi.

Skolas un bērnu dārza maksai 
iespējamas alternatīvas. 
Ja nāksiet pieteikties un ieinteresēsiet arī draugu, - 
būtiskas atlaides abiem.

Tālrunis uzziņām – 67937884, 29117175.
e-pasts – gt97@gt97.lv.
Gaidīsim!

Baložu vidusskola
Izglītības programmas:
 Pamatizglītības programmu valsts valodā (1.- 9. kl.).
 Mazākumtautību pamatizglītības programmu  

(krievu valodā 1.- 9. kl.).
 Vispārējās vidējās izglītības profesionālorientētā virziena  

programma valsts valodā (10.-12.kl.) –  
informācijas tehnoloģijas, iestāžu darba organizācija.

Angļu valoda no 1. klases!

Pēc mācību stundu beigām  
bērniem ir iespēja apmeklēt:
 pagarinātās darba dienas grupu;
 pulciņu nodarbības;
 sporta grupu nodarbības.

Satiksme
Ķekavas novada dome nodrošina bezmaksas nokļūšanu  
līdz skolai ar skolas autobusu (autobuss brauc divas reizes no 
rīta un divas reizes pēcpusdienā). 

Medicīna
 Veselības traucējumu gadījumā palīdzību sniegs skolas med-

māsa, sertificētā medicīnas kabinetā, kā arī ārsta uzraudzībā 
veiks skolnieku apskati un vakcināciju atbilstoši vakcinācijas 
kalendāram.

 Rūpējoties par veselīgiem zobiem, zobārsts un zobu  
higiēnists veiks zobu un smaganu apskati.

Kontakti
Baložu vidusskola
Skolas iela 6, Baloži, LV - 2112.
Tālrunis – 67917725.
www.balozuskola.lv
Satiksme - 23. autobuss vai mikroautobuss Rīga-Baloži.

Vita Broka,
Baložu vidusskolas direktore

Daugmales pamatskola
Uzsāk skolēnu reģistrāciju  
2010./2011. mācību gadam  

5-6 gadīgo bērnu  
pirmsskolas sagatavošanas grupā  

un vispārējās pamatizglītības programmas  
1. klasē.

Mūsu piedāvājums:
 mācību darbs nelielās klasēs (līdz 16 skolēniem);
 individuāla pieeja;
 angļu valoda no 1. klases;
 pagarinātā grupa;
 logopēdiskā palīdzība;
 iespēja darboties lielākajā Latvijas bērnu un jauniešu 
organizācijā Latvijas Mazpulki;
 interešu pulciņi:

 vizuālajā mākslā;
 praktiskajā dizainā;
 sportā;
 mūzikā;

 skolēnu autobuss no Ķekavas centra.

Reģistrācijai jāiesniedz:
 direktoram adresēts iesniegums;
 bērna dzimšanas apliecības kopija.

Līdz jaunā mācību gada sākumam jāiesniedz:
 bērna medicīniskā karte (veidlapa nr. 026/u);
 izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 izziņa par apgūtu pirmsskolas programmu (stājoties 1. klasē);
 iepriekšējā mācību gada liecība (stājoties 2.-8. klasē);
 bērna fotokartiņa skolēna apliecībai.

Informācija par skolu: www.daugmalespamatskola.lv
Tālruņi: 67957401; 67957894; 26450969.
Apmeklētājus pieņem katru darba dienu  
no 9.00 līdz 16.00.
Adrese: Skola, Daugmale, Daugmales pag.,  
Ķekavas novads, LV - 2124.

Andris Ceļmalnieks,
Daugmales pamatskolas direktors

Pļavniekkalna  
sākumskola 

uzņem skolēnus 
2010./2011. mācību gadam

Pļavniekkalna sākumskola nodrošina:
	 individuālu skolotāju pieeju katram bērnam;
	 interesantas mācību ekskursijas;
	 dažādus ārpusskolas pasākumus;
	 interesantu, notikumiem bagātu skolas dzīvi 

(pasākumi, teātri, cirka izrādes, mācību 
lekcijas, koncerti);

	 brokastis un pusdienas;
	 autobusu, kas bērnus atved un aizved 

(maršruts Ķekava -Valdlauči - Kaļķu fabrika - 
skola - Ķekava);

	 pagarināto dienas grupu līdz pulksten 17.00;
	 dažādus pulciņus: runas pulciņu Zvirbulēns, 

rokdarbu pulciņu Prasmīgās rokas,  
sporta pulciņu, vides pulciņu Kāpēcēns, 
datorpulciņu Nezinīši, ansambli,  
deju kolektīvu Pie Daugavas, ritmiku;

	 iespēju piedalīties dažādos konkursos, 
olimpiādēs;

	 iespēju apgūt angļu valodu no 1. klases  
un krievu valodu no 4. klases;

	 logopēdu.

Iesniegumus un dokumentus pieņem:
	 Pirmdien 9.00 - 12.00,
	 Ceturtdien 16.00 - 19.00.

Tālrunis uzziņām: 67938862, 26185027.

Izlaidumi 
Ķekavas novada 

izglītības iestādēs
Baložu vidusskola
9. klases izlaidums – 18. jūnijā 15.00 skolas telpās.

Daugmales pamatskola
9. klases izlaidums – 11. jūnijā 18.00 skolas telpās.

Ķekavas vidusskola
9. klases izlaidums – 11. jūnijā 15.00 Ķekavas kultūras namā,
12. klases izlaidums – 18. jūnijā 19.00 skolas telpās.

Ķekavas Mākslas skola 
Izlaidums – 10. jūnijā 11.00 Ķekavas kultūras namā,

Privātā pamatskola Gaismas tilts 97
9. klases izlaidums – 9. jūnijā 18.00 skolas telpās.


