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www.kekavasnovads.lv
Ķekavas novads

Ķekavas novada Dome, trīspadsmit de-
putātiem balsojot par un četriem – pret, 
20. janvārī apstiprināja Ķekavas nova-
da pašvaldības budžetu 2011. gadam  
~13 milj. latu apmērā.  

Salīdzinājumā ar 2010. gadu šogad bu-
džets palielinājies par nepilniem 500 000 la-
tiem, no kuriem lielāko daļu veido ieņēmumi 
no dažādu Eiropas Savienības (ES) projektu 
īstenošanas un nekustamā īpašuma nodokļa 
iekasēšanas.  

Lai nodrošinātu pašvaldībai uzticēto funkciju 
izpildi, lielākā daļa – 33,5 % – pašvaldības 
līdzekļu atvēlēti izglītības jomai, kopumā 4,5 

milj. latu. No tiem galvas tiesu, 2,8 milj. latu 
apmērā, sastāda atalgojums un sociālā no-
dokļa maksājumi pedagogiem un tehniska-
jiem darbiniekiem. Bet tikai ~1,2 milj. latu 
ir valsts mērķdotācija pedagogu darba samak-
sai un sociālā nodokļa nomaksai.

Šogad atvēlēti 72 000 latu Daugmales 
pirmsskolas izglītības iestādes darbības uz-
sākšanai, 265 000 latu – Baložu vidusskolas 
piebūves pabeigšanai. Kapitālajiem izdevu-
miem 2011. gadā izglītības iestādēs plānots 
ieguldīt gandrīz 417 000 latu.

Liela daļa pašvaldības budžeta līdzek-
ļu tiek samaksāta citām pašvaldībām par  

izglītības pakalpojumiem par bērniem, kas 
deklarēti Ķekavas novadā, taču mācās citu 
pašvaldību teritorijās. 2011. gadā tie būs 660 
000 latu, turpretī atpakaļ pašvaldība varēs sa-
ņemt tikai 100 000 latu.

Savukārt atpūtas, kultūras un sporta pasā-
kumiem atvēlēti kopumā gandrīz 2 milj. latu. 
Daugmales multifunkcionālā centra izveidei 
paredzēti 670 000 latu, no kuriem 105 000 
latu ir ES fondu finansējums, un ietves un ve-
loceliņa izveidei Baložos – apmēram 255 00 
latu, no kuriem 221 000 latu segs Eiropas 
Savienība. 

Turpinājums 3. lpp.

Atjaunotās Latvijas laikā pirmo reizi, 
8. februārī, Ķekavas novadu apmeklēja 
Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi, 
lai iepazītos ar pašvaldības darbu, tiktos ar 
uzņēmējiem, skolēniem, izglītības, kultūras 
darbiniekiem un novada iedzīvotājiem.

Vizītes sākumā V. Zatlers tikās ar Ķekavas 
novada Domes deputātiem un privātās part-
nerības projekta realizētājiem. Sarunas laikā 
novada pārstāvji iepazīstināja ar jau veiksmī-
gi realizēto privātās partnerības projektu –  
bērnudārzu Katlakalnā, kā arī ieceri būvēt 
Ķekavas sākumskolu un izvērtētajām finan-

sējuma piesaistes iespējas.
Pēc šīs tikšanās Doles Tautas namā Valsts 

prezidents uzrunāja novada iedzīvotājus, 
kuri bija pulcējušies kuplā skaitā, lai klātienē  
V. Zatleram uzdotu sev interesējošos jautāju-
mus, piemēram, par iemesliem, kāpēc valsts 
nonākusi šādā ekonomiskā situācijā, kā palie-
lināt valsts atbalstu daudzbērnu ģimenēm un 
ražotājiem, kā arī par elektroenerģijas iegādes 
jautājumu.

Tikšanās laikā augstajiem viesiem un no-
vada iedzīvotājiem bija lieliska iespēja no-
klausīties festivāla VIA Ķekava himnas pir-

matskaņojumu tās teksta un mūzikas autores 
novadnieces Elīnas Starķes izpildījumā. 

Uzrunājot novada iedzīvotājus, Valsts prezi-
dents uzsvēra: “Ķekava ir plaukstošs novads. 
Šodien, tiekoties ar novada vadību, par to 
es pārliecinājos vēlreiz. [..] Ja paskatāmies 
uz nākotnes izaicinājumiem, jūs esat tuvu 
Rīgai, viens mirklis un esat lielpilsētā, bet 
tajā pašā laikā vienmēr būsiet paši saimnie-
ki savā novadā. Es vienmēr būšu aizstāvis 
tiem projektiem, kas attīsta pilsētas ap Rīgu, 
tostarp Ķekavu.”

Turpinājums 3. lpp.

Pieņem pašvaldības budžetu 2011. gadam

Valsts prezidents apmeklē Ķekavas novadu
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Artūrs Ancāns,
Ķekavas novada  
pašvaldības
kultūras aģentūras 
direktora pienākumu 
izpildītājs

“Ķekavas novads vienmēr varējis lepoties 
ar aktīvu un saturīgu kultūras dzīvi, kā arī 
augstiem amatieru kolektīvu panākumiem!” – 
šāds apgalvojums skan vareni, taču – vai 

tā domā arī Ķekavas novada iedzīvotāji? 
2010. gada nogalē kultūras aģentūras veik-
tajā aptaujā iedzīvotāji norādīja, ka viņi nav 
pienācīgi informēti par kultūras notikumiem, 
koncertiem, izrādēm un sarīkojumiem vai arī 
organizētie pasākumi bieži vien nešķiet se-
višķi saistoši. Savukārt aptaujātie jaunieši bija 
pavisam skarbi – viņuprāt, Ķekavas novadā 
viņus interesējoši kultūras pasākumi nenotiek.

Mums, kultūras darbiniekiem, šāds ap-
galvojums, protams, ir sāpīgs. Vēl jo vairāk, 

zinot, ka ik mēnesi organi-
zējam vairāk nekā 30 kul-
tūras sarīkojumus dažādām 
gaumēm...

Izvērtējot bargo kritiku, 
kultūras aģentūra šogad 
pieņēmusi virkni būtisku lēmumu.

Pirmkārt, koncertzālē Doles Tautas nams 
turpmāk ik mēnesi notiks vismaz divi augstā-
kā līmeņa kultūras pārstāvju (mūziķu, kolektī-
vu, aktieru un citu mākslinieku) priekšnesumi.

Turpinājums 10. lpp.

Roberts Jurķis,
Ķekavas novada Domes 
priekšsēdētājs

Veiksmīgi aizvadīts 
2010. gads gan no paš-
valdības finansiālās  

situācijas un budžeta izpildes, gan uz visas 
valsts kopējā fona. Tāpēc pilnīgi veltīgi un 
nepamatoti izrādījās dažu deputātu iebildu-
mi un bažas par pagājušā gada budžeta 
sastādīšanas kvalitāti. Kāds tas būs šogad 
un nākamajos gados? Tas būs atkarīgs ne 
tikai no ekonomiskās izaugsmes valstī, bet 
arī no mums katra.

Budžets piesardzīgās prognozēs
Veidojot šī gada budžetu, balstījāmies uz 

likumu Par valsts budžetu 2011. gadam un 
iepriekšējā gada pieredzi. 2011. gada pašvaldī-
bas budžetu esam izveidojuši sabalansētu un 
vienlaikus arī optimālu, ievērojot piesardzības 
principus ieņēmumu pozīcijās un prognozējot 
iedzīvotāju ienākuma nodokli valdības garan-
tēto 96 % apmērā. 

Pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenā sa-
daļa ir tieši iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tam 
seko nekustamā īpašuma un mājokļa nodoklis, 
un citi ieņēmumi. Jā, mūsu kopējais budžeta 
apjoms palielinās, tomēr mūsu gadījumā tie ir 
dažādi maksājumi, kas iegūti Eiropas Savienī-
bas projektu realizācijas un nekustamā nodokļa 
pieauguma rezultātā, nevis palielinoties iedzī-
votāju ienākumu nodokļa iemaksu apjomam. 
Bažas par nākotnes attīstības iespējām rada 
tieši galvenās ienākumu sadaļas samazinā-
jums, kas ārpus Pierīgas reģiona ir objektīvs 
bezdarba un iedzīvotāju migrācijas dēļ, tomēr 
mūsu novadā, manuprāt, ir daudzas iespējas, 
kā šīs sadaļas summu palielināt, tādā veidā 
nostiprinot mūsu budžetu šobrīd un nākotnē. 

Piederīgi novadam 
Mums visiem novadā dzīvojošajiem ir jāap-

zinās piederība savam pagastam, pilsētai un 
novadam. Kā to izdarīt? Jāsāk ar dzīvesvietas 
deklarēšanu Ķekavas novadā. 

Pašvaldībā bieži novērojam, ka daudzi  
iedzīvotāji, ikdienā sakaroties ar dažādām 
problēmām, uzstājīgi atsaucas uz to, ka tie 
maksā nodokļus un pašvaldībai viņiem jānod-
rošina šāds vai tāds pakalpojums. Tomēr bieži 
vien izrādās, ka šīs personas deklarētā dzīves-
vieta ir cita pašvaldība, viņa maksātie nodokļi 
aiziet uz turieni, bet pakalpojumus saņem pie 
mums. Pamatojumi atšķirībai starp deklarēto 
un faktisko dzīvesvietu ir dažādi – daudzkārt 

tie ir iespējamie labumi kādā citā pašvaldībā, 
pabalsti vai cita palīdzība, vai gluži vienkārši 
dažu pakalpojumu cenu atšķirības, piemēram, 
automašīnas civiltiesiskā apdrošināšana – tālāk 
no Rīgas reģiona tā ir lētāka.

Aicinu visus iedzīvotājus, kuri dzīvo mūsu 
novada teritorijā, deklarēties Ķekavas nova-
dā, tā veicot savu būtisku ieguldījumu nova-
da attīstībā, jo tieši nākamo gadu ieņēmumu 
prognozes un iespējas būs par pamatu tam, 
cik pārliecinoši varēsim realizēt pašvaldībai 
tik nepieciešamās jaunās sākumskolas celt-
niecību Ķekavā, ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu paplašināšanu un uzturēšanu novadā, 
ceļu un ielu uzturēšanu un sakārtošanu, kā 
arī daudzas citas būtiskas darbības. 

To, ka jāpalielina un jānostiprina mūsu fi-
nansiāla stabilitāte nākotnē, pierāda gan Lat-
vijas Hipotēku un zemes bankas pārstāvju 
prezentētie pētījuma rezultāti un finanšu resur-
su piesaistes iespējas Ķekavas sākumskolas 
būvniecībai, gan samilzušās problēmas ielu un 
ceļu jautājumā Loreķu laukā un citos trekno 
gadu sabūvētajos ciematos novadā, gan ka-
nalizācijas un ūdens vada izbūves problēmas.

Priekšrocības novadā deklarētajiem
Kādas priekšrocības pašvaldība var piedāvāt 

Ķekavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 
papildus likumā noteiktajiem pakalpojumiem? 

Līdzīgi kā Siguldas pašvaldība un citu mūsu 
sadraudzības valstu pašvaldības, ieviešot iden-
tifikācijas kartes saviem iedzīvotājiem, domā-
jam par kompleksu pasākumu veikšanu un 
nodrošināšanu, ieinteresējot iedzīvotājus dek-
larēt savu dzīvesvietu novadā, kurā tie dzīvo 
un saņem pakalpojumus. Lai nostiprinātu vēl-
mi kļūt par sava novada patriotu, ir vajadzīgs  
visiem izdevīgs komplekss risinājums. 

Mums, novadniekiem, ir nepieciešama lie-
lāka kopības sajūta, lai vieta, kurā dzīvojam, 
mūs saista un interesē, lai mēs apmeklētu 
pasākumus un aktīvi piedalītos sabiedriskajā 
dzīvē. Jāpanāk, ka mēs katrs izzinām savu 
dzīves telpu, ciemu, pagastu, pilsētu, vietu, 
kurā dzīvo mūsu ģimenes, aug bērni. Īpaši 
vēlos uzrunāt jaunos iedzīvotājus, jaunās ģi-
menes, kuri jau vairākus gadus dzīvo jaunās 
mājās un dzīvokļos. Novads tiek un tiks attīstīt 
tāds, lai tajā būtu ērti dzīvot Jums un Jūsu 
bērniem. Veidosim sava novada identitāti kopā!

Kā to panākt? Nepieciešama pašvaldības, 
uzņēmēju un iedzīvotāju sadarbība un sav-
starpējā ieinteresētība. Kā pirmo soli varam 
atzīmēt Ķekavas novada kultūras aģentūras 
iniciatīvu iedzīvināt Drauga karti. Par tās īpaš-
nieku var kļūt tikai Ķekavas novadā deklarētie 
iedzīvotāji, samaksājot izgatavošanas maksu – 

vienu latu. Ko sniedz Drauga karte? Tās ir 
atlaides biļetēm uz koncertiem, izrādēm, fil-
mām, atlaides citiem pasākumiem novadā, un 
nākotnē atlaižu sistēma novada tirdzniecības 
un pakalpojumu sniegšanas vietās.

Līdzīgu sistēmu plānojam ieviest arī citiem 
pašvaldības maksas pakalpojumiem, kuru sa-
ņemšana ievērojami lētāka būtu deklarētajiem 
iedzīvotājiem. 

Kā stimulējošu un abpusēji izdevīgu pasā-
kumu varu minēt arī pašvaldības piedāvāto 
risinājumu ar servitūtu ceļiem un ielām Loreķu 
laukā, kur ierosinām sadarbību starp pašvaldī-
bu un iedzīvotājiem, lai ielas atdalītu atsevišķos 
zemes gabalos un nodotu pašvaldības īpa-
šumā. Pašvaldība organizētu nepieciešamos 
darbus un algotu projektu vadītāju, kurš nodar-
bojas ar katru zemesgabala īpašnieku, veiktu 
nepieciešamās darbības un arī daļēji finansētu 
izdevumus. Pašvaldības finansējuma atbalsta 
apjoms deklarētajiem zemes īpašniekiem tiek 
plānots lielāks. Pirmā iedzīvotāju sanāksme, 
kuras laikā izklāstījām minētos pašvaldības 
priekšlikumus notika pavisam nesen, 3. feb-
ruārī, ar Varavīksnes un Mazās Senču ielu 
īpašnieku piedalīšanos. Jāpiebilst, ka tā bija 
pašu iedzīvotāju iniciatīva.

Novadam labas perspektīvas
Runājot par savstarpējo izdevīgumu, ko 

iegūst iedzīvotājs, pašvaldība un uzņēmējs, 
vēlos uzsvērt, ka pašvaldībai ir lielāki finan-
šu līdzekļi, ja ir vairāk deklarēti strādājošie 
iedzīvotāji, iedzīvotājiem lielāks pašvaldības 
piedāvātais pakalpojumu klāsts, pašvaldība var 
nodrošināt skolas, bērnudārzus, ceļu uzturē-
šanu, apkures un citu komunālo pakalpojumu 
sniegšanu, infrastruktūras sakārtošanu, kultūras 
un sociālos pakalpojumus. Uzņēmējiem tiek 
piesaistīti vairāk pastāvīgo klientu, un ir labāka 
infrastruktūra un uzņēmējdarbības vide.

Varbūt, ka daži, lasot šis rindas, skeptiski 
teiks – ko viņš tur runā, ir taču ekonomiskā 
krīze, nekādas izaugsmes. Tie ir maldi. Uzska-
tu, ka ekonomiskās krīzes bijušas arī iepriekš, 
un visas tās beigušās, arī šī beigsies. 

Mūsu novadam ir labas attīstības perspek-
tīvas, jo atrodamies Pierīgā, tiešā Rīgas tuvu-
mā. Ir daudz brīvu nišu uzņēmējdarbībai, kā 
arī ir lielas potenciālo iedzīvotāju rezerves, jo 
uzbūvētās mājas un dzīvokļi, kas pašlaik ir 
tukši, pēc kāda laika tiks apdzīvoti, tie būs 
jaunie novada iedzīvotāji, nodokļu maksātāji. 
Tas ir tikai laika jautājums.

Aicinu visus novada iedzīvotājus kļūt par 
pilntiesīgiem sava novada iedzīvotājiem un 
nodokļu maksātājiem! Tikai kopā mēs varam 
attīstīt un izveidot savu Ķekavas novadu kā 
vietu, kurā mēs jūtamies labi un ērti. Vietu, kur 
jūtamies kā mājās!

2  viedokļi Ķekavas novads
2011. gada 15. februāris
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Ko jūs vēlētos 
redzēt festivālā  
VIA Ķekava?

Iveta: “Man vienmēr patikuši 
koncerti. Varbūt šoreiz varētu uz-
aicināt arī kādus viesmāksliniekus, 
atpazīstamas grupas un solistus. 
Arī par bērniem ir jāpadomā. 

Viņus vienmēr iepriecina dažādas atrakcijas, 
karuseļi. Varbūt estrādē varētu uzstāties kādi 
cirka mākslinieki.”

Jānis: “Galvenais, lai ir jautri! 
Vajag ātras dziesmas, kārtīgas de-
jas, lai tauta pamostas un ir labā, 
pacilātā noskaņojumā. Priecātos arī 
par loteriju, kur visi ir uzvarētāji.”

Laila: “Esmu māmiņa un zinu, 
cik svarīgi ir tas, lai arī bērniem 
būtu, ko darīt. Tie varētu būt batu-
ti, atrakcijas, varbūt kādas radošās 
darbnīcas, kur mazie var zīmēt, 

veidot. Bet vecāki noteikti vakarā labprāt aizietu 
uz zaļumballi.”

Andris: “Ķekavā esmu laiku pa 
laikam. Īsti nezinu, kas te notiek, 
tāpēc būšu priecīgs par visu – 
gan dziedātājiem, gan dejotājiem, 
savējo un viesu sagatavotajiem 

priekšnesumiem. Ja Ķekavā kaut kur būtu iz-
veidota mākslas skolas darbu izstāde, arī to 
labprāt apskatītu.”

Lauris: “Vēlētos redzēt muzi-
kālās programmas – gan mūsu 
jaunos talantus, gan bijušos ķe-
kaviešus, kuriem šajā lauciņā ir 
kādi sasniegumi. Ja piedalītos 

dejotāji, tie varētu būt sporta, moderno deju 
pārstāvji. Savukārt iluzionistu priekšnesumi būtu 
interesanti kā bērniem, tā arī pieaugušajiem. Bet 
degustācijās vajadzētu izcelt pašmāju ražojumu, 
jauno ražotāju veikumu.”

Jūlija: “Būtu labi, ja bērni varē-
tu piedalīties dažādos konkursos, 
iet rotaļās, bet pieaugušie – pa-
skatīties uz savu novadnieku un 
ārzemju viesu muzikālajiem un 

deju priekšnesumiem.”
Ieva: “Manuprāt, festivālu rīko 

profesionāļi, kuriem uzticos. Vi-
ņiem ir daudz labu ideju, tāpēc 
kaut ko ieteikt ir grūti. Ja uzstā-
jas, piemēram, vietējo skolu kori, 

tam jābūt kaut kam oriģinālam – interesantā 
sastāvā un izpildījumā. Salīdzināšanai var 
iesaistīt gan savējos, gan viesmāksliniekus. 
Savukārt bērniem veltītos pasākumus vaja-
dzētu atdalīt, lai pilnvērtīgi atpūsties var gan 
vieni, gan otri.”

Teksts un foto Laura Mozule

Par budžetu un ne tikai ...

Kultūras aģentūrā – nopietnas pārmaiņas
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Veidos sporta kompleksu
Ķekavas novada Dome atbalstīja ieceri izveidot 

sporta kompleksu nekustamajā īpašumā Stobriņi 
Ķekavas pagastā, kas būs saistīts ar motosportu, 
autosportu, velosportu, slēpošanu, kā arī cita veida 
aktīvo atpūtu.

Tāpat deputāti uzdeva Ķekavas novada pašvaldības 
izpilddirektoram līdz nomas tiesību konkursa izsludināšanai 
sagatavot informāciju par biotopiem, vides pārvaldes un 
mežniecības nosacījumiem sporta kompleksa izveidei šajā 
nekustamajā īpašumā.

Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību īpaši svarīgu 
vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, Ķekavas novada 
Dome pagājuša gada nogalē šo jautājumu nodeva pub-
liskai apspriešanai, kurā lielākā daļa iedzīvotāju izteikuši 
atbalstu šī sporta kompleksa izveidei. 

Maina sporta skolas vadību
Ķekavas novada Dome iecēla mākslas vingro-

šanas treneri Vitu Mikitanovu par Ķekavas novada 
sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju ar  
šī gada 24. janvāri. 

Līdzšinējais direktora pienākumu izpildītājs Edijs Biļķins 
tika atbrīvots no darba pēc paša vēlēšanās. 

Ķekavas novada sporta skola īsteno bērnu un jauniešu 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. 

Iedzīvotāji diskutē 
par novada identitāti

Janvāra beigās Ķekavas novada iedzīvotāji, pārstā-
vot uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, radošās in-
dustrijas, publiskās pārvaldes institūcijas, jauniešus un 
izglītības sektoru, piedalījās Nākotnes pilsētas spēlē, 
izstrādājot priekšlikumus novada attīstības prioritātēm 
un identitātei. 

Ieguldījumu ideju ģenerēšanā sniedza arī esošie un to-
pošie speciālisti teritorijas plānošanas jautājumos – Latvijas  
Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes 
studenti un pasniedzēji.

Sešu komandu sāncensībā visvairāk punktu ieguva 
Violetās komandas ideja PĪLĀDZIS’n NOVADS, kuras 
autori piedāvāja risinājumu novada identitātes stiprināšanai, 
attīstot pīlādžu audzes vietējā līmenī, veidojot pamatu ne 
tikai unikālai ainavai un vizuālai identitātei, bet arī ekono-
miskai attīstībai, piemēram, no pīlādžiem var pagatavot 
želeju, sukādes, tēju, vīnu, kā arī izmantot matu kopšanas 
līdzekļos un medicīnā. 

Jaunu skatījumu uz novada iedzīvotāju aktivitātes rosi-
nāšanu deva ideja Ūdens vista, kuras autori piedāvā plašu 
sociāla un ekonomiska rakstura aktivitāšu loku, kas ir sais-
tošas dažādām sabiedrības grupām. Savukārt iedzīvotāju 
radošā potenciāla pielietojumam tika piedāvāta ideja Vis 
(tas) skrējiens, kuras autori piedāvā netradicionālas aktīvās 
atpūtas disciplīnas, kas būtu saistošas arī citiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Balstoties uz Ķekavas novada ģeogrāfisko 
novietojumu, atzinību guva ideja PIT STOP Ķekava, kuras 
autori piedāvā blakus izvietot kravas auto stāvvietu un 
aktīvās atpūtas parku. Sabiedrības kvalitatīvākai iesaistei 
lēmumu pieņemšanā tika piedāvāta ideja Brīvprātīgo mi-
nistrija, kas parādītu, ka vietējā pārvalde var būt efektīva. 
Savukārt H-ub(p)s idejas autori piedāvā koncentrēt aktīvās 
atpūtas un izklaides aktivitātes vienuviet, veidojot to par 
savdabīgu centru, kur satiekas dažādas paaudzes.

Ar ideju plašākiem aprakstiem sākot ar februāra mēnesi 
būs iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības 
interneta vietnē. Nākotnes pilsētas spēli rīkoja Britu pa-
dome, Ķekavas novada pašvaldība un biedrība Zināšanu 
un inovācijas sabiedrība.

Vita Brakovska

Dome lēma

ĶEKAVAS
NOVADA
PAšVALDīBAUz šo jautājumu Ķekavas novada Domes 

deputātiem un pašvaldības darbiniekiem 
seminārā atbildi sniedza Latvijas Hipotēku 
un zemes bankas eksperti, kuri izstrādāja 
finanšu ekonomisko pamatojumu Ķekavas 
sākumskolas būvniecībai.

Apskatot vairākas finansējuma iespējas 
un ar to saistītos riskus jaunās Ķekavas sā-
kumskolas būvniecībai, bankas eksperti par 
izdevīgāko projekta īstenošanas alternatīvu 
uzskata Publiskās privātās partnerības mo-
deli – Partnerības iepirkuma DBFO (projektē, 
būvē apsaimnieko un finansē) metodi, jo tā 
šobrīd ir izdevīgākā alternatīva pašvaldībai, 
kā arī vismazāk ietekmē pašvaldības bu-
džetu tuvākajos trīs gados. Šajā gadījumā 
pašvaldība konkursā izvēlas būvnieku, kas 
uzceļ sākumskolu un to apsaimnieko līgumā 
noteiktajā laikā. Pašvaldība celtniecības un 

apsaimniekošanas izmaksas būvniekam sāk 
maksāt tikai pēc būvdarbu pabeigšanas un 
pirmā skolas darbības gada. Pēc līdzīga mo-
deļa pašvaldība veiksmīgi uzbūvējusi jauno 
bērnudārzu Katlakalnā.

Ņemot vērā, ka Ķekavas sākumskolas 
būvniecības iecere pēc būtības atbilst Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonda mērķiem, 
Latvijas Hipotēku un zemes banka kā vēl 
vienu risinājumu iesaka lūgt Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt 
sākumskolas projektu un to iekļaut novadu 
ERAF 2007.–2013. darbības programmā, 
nodrošinot 2011. gadā fonda līdzfinansējumu 
85 % no izmaksām. 

Tāpat pastāv iespēja ņemt kredītu Valsts 
kasē. Tas gan iespējams tikai tad, ja to atļaus 
Ministru kabineta noteikumi.

Balstoties uz šiem izstrādātajiem pamato-

jumiem, Ķekavas novada Domes deputātiem 
būs jāizlemj par labu kādai no piedāvātajām 
finansējuma iespējām jaunās sākumskolas 
būvniecībai.

Pamatojumi izstrādāti Sabiedrības integrāci-
jas fonda finansētā projekta Ķekavas novada 
pašvaldības kapacitātes stiprināšana ietvaros. 
Projekta kopējās izmaksas ir 21 324,66 latu, 
kas pilnībā tiek segti no Eiropas Sociālā fonda. 

Seminārs Finanšu ekonomiskais pama-
tojums un finansējuma piesaistes modeļi  
Ķekavas jaunās sākumskolas būvniecībai no-
tika 18. janvārī Eiropas Sociālā fonda projekta 
apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldī-
bām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savie-
nības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai ietvaros.

Vineta Bērziņa

Kur iegūt naudu Ķekavas sākumskolai

Turpinājums no 1. lpp.

Prezidents runāja arī par valsts attīstī-
bas perspektīvu un riskiem, kurus nedrīkst 
pieļaut, lai valsts neatgrieztos ekonomiskās 
krīzes situācijā. “Tagad, kāpjot tai suņa astei, 
svarīgi lai mēs nepielaistu kļūdas, [..] svarīgi 
sagatavoties tam brīdim, kad viss ies augš-
up, kad parādīsies pirmā iespēja atkal tērēt, 
lai mēs šo naudu iztērētu lietderīgi,” atzina 
V. Zatlers. Savukārt par šī brīža problēmām 
Valsts prezidents uzsvēra: “...mums ir vaja-
dzīgi bērni, kuplas ģimenes, cilvēki, kas mīl 
savu valsti un gatavi tai strādāt. Demogrāfi-
ja, lai cilvēki brauktu atpakaļ, veidotu lielas 
ģimenes un cīņa par darba vietām – tie ir 
galvenie uzdevumi, kas šobrīd jārisina.”

Vizītes turpinājumā prezidents ar kundzi 
tikās ar audzēkņiem no Baložu un Ķeka-
vas vidusskolām, kā arī novērtēja Ķekavas 
vidusskolas kora muzikālo sniegumu, pēc 
kura prezidents dāvāja skolai ar Latvijas 
vēsturi saistītas grāmatas un parakstījās 
viesu grāmatā. Tāpat Zatlers aplūkoja pie 
vidusskolas novietoto mācību moduli un pa-
sniedza mācību stundu par tēmu Veiksmīgas 
karjeras pamats – skolā iegūtās zināšanas 
un prasmes. Mācību stundas laikā skolēni 
izrādīja lielu interesi par prezidenta darbu, 
viņa skolas gaitām un profesijas izvēli. Aktī-

vākie skolēni saņēma 
balvā grāmatas un 
iespēju ēnot Valsts 
prezidentu. 

Izglītības tēma 
tika turpināta arī lie-
tišķajās pusdienās, 
kur V. Zatlers kopā 
ar Ķekavas novada 
Domes deputātiem, 
pašvaldības un izglī-
tības iestāžu speciā-
listiem diskutēja par 
profesionālās karjeras 
izglītības attīstību, re-
ģionālo karjeras un 
izaugsmes centra iz-
veides nepieciešamību, izglītības problēmām 
valstī un novadā. 

Bet vizītes noslēgumā Valsts prezidents 
tikās ar vairāk nekā 20 novada uzņēmē-
jiem Putnu fabrikā Ķekava, lai pārrunātu 
problēmas un iespējamos risinājumus uz-
ņēmējdarbības attīstībā. Tika pārrunātas 
tādas tēmas kā, piemēram, ņemot vērā 
graudaugu cenu milzīgās svārstības, jāveido 
graudu uzkrājums, lai spētu veiksmīgāk 
variēt ar produkcijas cenu, un nepiecieša-
mība pēc skaidra valsts tautsaimniecības 
attīstības plāna tuvākajiem pāris gadiem. 

Tāpat uzņēmēji norādīja, ka, neraugoties uz 
augsto bezdarba līmeni, trūkst kvalificētu, 
profesionālu darbinieku, kā arī valsts līmenī 
nepieciešams domāt par lielāku atbalstu 
uzņēmējiem, veicot korekcijas nodokļu po-
litikas jomā.

Savukārt prezidenta kundze Lilita Zatlere, 
viesojoties Ķekavas novadā, apmeklēja Ķe-
kavas novadpētniecības muzeju, Daugmales 
pamatskolu, kur tikās ar pedagogiem un sko-
lēniem, un iepazinās ar Mazpulka darbību.

Vineta Bērziņa

Valsts prezidents apmeklē Ķekavas novadu

Turpinājums no 1.lpp.

Nākamā lielākā izdevuma joma ir sociālā 
aizsardzība un veselība, kas veido ~13 % no 
kopējā budžeta izdevumiem. Ņemot vērā aug-
sto bezdarba līmeni valstī un maznodrošināto 
iedzīvotāju skaita palielināšanos pašvaldības 
teritorijā, šogad gandrīz uz pusi palielināts fi-
nansējums sociālo pabalstu un kompensāci-
ju izmaksai. Šim mērķim 2011. gadā atvēlēti 
~559 000 latu. Skolēnu brīvpusdienu apmak-
sai un bezdarbnieku nodarbināšanai plānots 
izlietot ~165 000 latus, taču šīs izmaksas tiks 
finansētas no valsts budžeta mērķdotācijām.

Savukārt desmito daļu pašvaldības līdzekļu, 
proti, 1,3 milj. latu atvēlēti vides aizsardzībai, 

pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošanai. No šiem līdzekļiem, piemēram, 
160 000 latu paredzēti pašvaldības teritoriju 
sakopšanai un uzturēšanai, 87 000 latu – 
pašvaldības ielu apgaismojuma līniju rekons-
trukcijai, remontdarbiem un remontmateriālu 
iegādei un 56 000 latu – ielu apgaismojuma 
izdevumu segšanai. 

Ņemot vērā, ka ceļu un ielu ikdienas uztu-
rēšanas izdevumu segšanai 2011. gadā paš-
valdība no valsts Autoceļa fonda plāno saņemt 
tikai ~118 000 latu, Ķekavas novada Dome 
pašvaldība budžetā šogad papildus piešķīrusi 
200 000 latu, lai uzlabotu pašvaldības ielu un 
ceļu stāvokli. 

Savukārt sabiedriskās kārtības nodrošinā-

šanai šogad plānots izlietot ~347 000 latu no 
pašvaldības budžeta.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 
2011. gadā tiek plānoti ~162 000 latu apmērā, 
kas tiks novirzīti pašvaldības teritorijas vides 
sakopšanas darbiem. 22 000 latu atvēlēti ne-
attīrītu notekūdeņu izplūdes vietu likvidēšanai 
pašvaldības teritorijā, 20 000 latu – pašvaldībai 
piederošo meliorācijas sistēmu uzturēšanai, 
10 000 latu – bērnu rotaļu laukumu iekārtoša-
nai, remontam un uzturēšanai, 15 000 latu – 
Ķekavas upes krastu kopšanai un atpūtas vie-
tu ierīkošanai un 8000 latu – Ķekavas parka 
projektēšanai. 

Detalizētāka informācija par Ķekavas novada 
pašvaldības budžetu 2011. gadam pieejama in-
terneta vietnē kekavasnovads.lv sadaļā Budžets.  

Vineta Bērziņa

Pieņem pašvaldības budžetu 2011. gadam

Valsts prezidents saņem novada veltes
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Dibina Ķekavas 
novada pensionāru 
biedrību

Ķekavas novadā tiek dibināta novada pensio-
nāru biedrība, kurā aicināts iesaistīties ikviens. . 

Šīs juridiski nevalstiskās organizācijas mērķi ir 
savstarpēja palīdzība; iespēja gūt pieredzi, dalī-
ties zināšanās un darba iemaņās; veicināt darba 
un dzīves pieredzes novērtējumu un izmantošanu 
sabiedrībā. 

Tāpat biedrība vēlas sadarboties ar citām orga-
nizācijām Latvijā un ārvalstīs, palīdzēt iesaistīties 
mūžizglītībā un citās Eiropas Savienības fondu 
piedāvātās programmās, kā arī rīkot dažādas ra-
došas darbnīcas un pievērst uzmanību labdarībai 
un paaudžu sadarbībai.

Ķekavas novada pensionāru biedrības moto – 
labākais sabiedrotais labas pašsajūtas saglabāšanai! 
Organizācijas biedri maksā biedru naudu vienu latu 
mēnesī, un tajā var iestāties jebkura rīcībspējīga 
persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku ie-
sniegumu. 

Plašāku informāciju var iegūt pie Ķekavas no-
vada pašvaldības pārstāves Gintas Loginas (tālr. 
67935803), Ķekavas novada pensionāru padomē vai 
pie Dzintras Maļinovskas (tālr. 67937009, 26120206), 
Annas Zgirskas (tālr. 67937737, 29849436). 

Anna Zgirska 

Par akūto pacientu 
pieņemšanu

Latvijā izsludināta gripas epidēmija. Arī Ķe-
kavas novadā palielinās saslimšana ar gripu 
un akūtām augšējo elpošanas ceļu vīrusu sa-
slimšanām. 

Šie slimnieki vēršas pie ārstiem akūto pacientu 
stundās. Tāpēc Ķekavas ambulance aicina pacientus 
ar hroniskām saslimšanām rast iespēju pierakstīties 
pie ārstiem savlaicīgi un izvērtēt stingri ārstu apmek-
lējuma nepieciešamību, lai neinficētos ar akūtām 
vīrusu saslimšanām un neapdraudētu savu veselību.

Akūto pacientu stundās ārsti pieņems tikai slim-
niekus ar akūtām saslimšanām!

Pie paaugstinātas temperatūras un gripas simpto-
miem par rīcības taktiku sazināties ar savu ģimenes 
ārstu vai medmāsu!

Daiga Āboltiņa

Pašiem savs 
simfoniskais orķestris

Kādreizējais bijušā Rīgas rajona jauniešu sim-
foniskais orķestris nu kļuvis par Ķekavas novada 
orķestri, jo Dome atbalstīja ieceri piešķirt finan-
sējumu tā darbības turpmākai nodrošināšanai. 

Ķekavas novada jauniešu simfoniskais orķestris 
darbosies Ķekavas Mūzikas skolas paspārnē, un 
tas, pēc Izglītības daļas vadītājas vietnieces Lindas 
Zaķes domām, būs arī lieliska motivācija novada 
jauniešiem apgūt kāda mūzikas instrumenta spēli 
un labu panākumu gadījumā piepulcēties orķestra 
kuplajam skaitam.

Šobrīd orķestrī, kura domubiedru grupa radoši 
strādā pie tā jaunā nosaukuma, spēlē ~50 talan-
tīgi bērni no visām bijušā Rīgas rajona skolām, 
tostarp, arī no Ķekavas Mūzikas skolas. Diriģenta 
Pētera Plūmes vadībā orķestris pazīstams ar dalību 
Dziesmusvētkos un labiem panākumiem dažādos 
vietēja mēroga un starptautiskajos konkursos. 
Ceram, ka tas jau kā Ķekavas novada jauniešu 
simfoniskais orķestris parādīs savu meistarklasi 
arī nākamos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos. 

Laura Mozule

īsumā
šajā ziemas sezonā līdz februārim  

Ķekavas novada pašvaldība ielu un auto-
ceļu attīrīšanai, sniega izvešanai un ielu 
segumu apstrādei ar pretslīdes materiā-
liem jau izlietojusi gandrīz 64 000 latu. 

Pēc pašvaldības datiem, 2011. gada jan-
vārī ceļu ziemas uzturēšanai iztērēti gandrīz 
37 000 latu, kas ir 12 % no šī gada kopējā 
autoceļu fonda. Savukārt 2010. gada de-
cembrī šim mērķim tika izlietoti ~27 000 latu. 
Daļa šo izdevumu segti no pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Ielu un autoceļu attīrīšanu no sniega 
Ķekavas pagastā veic Ķekavas sadzīves 
servisa centrs, Baložu pilsētā – Baložu ko-
munālā saimniecība un Daugmalē – Līves 2, 
savukārt Ķekavas, Rāmavas un Valdlauču 
ciematu iekšpagalmus – Ķekavas nami.

Pašvaldības atbildīgie dienesti primāri no 
sniega attīra ne tikai maģistrālās ielas un 
autoceļus, par kurām pārvietojas sabied-
riskais transports, bet arī stāvlaukumus un 
pievadceļus pie skolām, bērnudārziem un 
kapu teritorijās. Ziemas uzturēšanas darbos 
ikdienu tiek nodarbinātas vidēji 10 tehnikas 
vienības – gan traktortehnika, gan kaisītāji.

Kopējais pašvaldības uzturēto ielu un 
autoceļu garums Ķekavas novada teritori-
jā sasniedz 187 km. No Ķekavas pagasta 
ciematu teritorijām, iekšējo pagalmu ielām, 
kapsētām, skolu un kultūras namu pagal-
miem vien izvests gandrīz 5000 m3 sniega.

Ierobežoto budžeta līdzekļu dēļ turpmāk 
tiks attīrītas un apstrādātas ar pretslīdes 
materiāliem tikai Ķekavas novada pašval-
dībai piekrītošās maģistrālās ciematu ielas 
un ceļi, pa kuriem pārvietojas sabiedriskais 
transports un skolēnu autobusi, tikai pēc 
tam, izvērtējot ceļu satiksmes intensitāti – 
arī pārējās ielas. 

Savukārt privātmāju ciematu vai atsevišķu 
viensētu iedzīvotājiem, kuru ielas vai ceļi 
nav nodoti pašvaldībai, par to attīrīšanu no 
sniega iespējams slēgt līgumu ar pašvaldī-

bas uzņēmumu Ķekavas sadzīves servisa 
centrs vai piesaistīt privātuzņēmējus darbu 
veikšanai.

Ķekavas novada pašvaldība aicina  
iedzīvotājus būt saprotošiem un nenovie-
tot automašīnas ilgstošai stāvēšanai pie 
daudzdzīvokļu mājām un uz iekšpagalmu 
ielām, lai bez apgrūtinājumiem varētu šis 
ielas iztīrīt no sniega un nodrošināt piekļuvi 
operatīvajam transportam un atkritumu ap-
saimniekotājiem.

Māris Belovs

Pulcējoties dažāda vecuma novada  
iedzīvotājiem, Ķekavas novadā 20. jan-
vārī notika 1991. gada barikāžu aizstāv-
ju atceres 20. gadadienas pasākums 
kopā ar Zemessargu 17. pretgaisa aiz-
sardzības bataljona karavīriem un tā 
laika aculieciniekiem.

Piemiņas pasākuma dalībnieki varēja 
aplūkot ievērojamu zobenu privātkolekciju, 
zemessargu ieročus, kā arī tā laika do-
kumentālas liecības. Klātesošos uzrunāja 
Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis, Zemessargu 17. pretgaisa 
aizsardzības bataljona štāba virsseržants 

Juris Kārkliņš, Doles 
saviesīgās biedrības 
vadītājs Valdis Ozols. 
Tāpat varēja klausīties 
dziesminieka, folkmūzi-
ķa Ulda Kākuļa dzie-
dājumu.

Atceres pasākuma 
noslēgumā ikviens va-
rēja nobaudīt zemes-
sargu lauku virtuves 
labumus – putru un tēju, kā arī doties uz 
Doles Tautas namu noskatīties Podnie-
ka studijas filmu Mūsu barikāžu laiks vai 

izstādi Barikādēm 20 Ķekavas novadpēt-
niecības muzejā.

Vineta Bērziņa

Lai novērstu nelegālu atkritumu izme-
šanas vietu veidošanos mežos un citās 
tam neparedzētās vietās, kā arī individuālo 
dzīvojamo māju īpašnieku radīto atkritumu 
izmešanu daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
jiem paredzētajos atkritumu konteineros, 
Ķekavas pagastā uzsākta pastiprināta teri-
torijas apsekošana un brīdinājuma vēstuļu 
izsūtīšana.

Pēc datu salīdzināšanas ar SIA Veolia 
vides serviss, kas ir konkursa rezultātā izvē-
lēts uzņēmums atkritumu apsaimniekošanai 
Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā, 
Ķekavas novada pašvaldība konstatējusi, 
ka joprojām daudziem nekustamo īpašumu 
īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem nav 

noslēgts līgums ar minēto uzņēmumu par 
sadzīves atkritumu izvešanu.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas li-
kumam, ikviens sadzīves atkritumu radītājs 
piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu 
par sadzīves atkritumu savākšanu ar atkritu-
mu apsaimniekotāju, kurš noslēdzis attiecīgu 
līgumu ar pašvaldību.

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 
2010. gada 27. aprīlī pieņemto saistošo no-
teikumu Ķekavas novada sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi, kas pieeja-
mi interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, 
3.1.1. punktu – nekustamā īpašuma īpašnieks 
(atkritumu radītājs šo noteikumu izpratnē) ir 

atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu 
no tā īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas. 

Īpaši tiek aicināti privātmāju īpašnieki Ķe-
kavas pagasta administratīvajā teritorijā, kuri 
līdz šim nav to izdarījuši, noslēgt līgumu ar 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju SIA Veolia 
vides serviss – Spilves ielā 8b, Rīgā, LV 1055, 
iepriekš zvanot pa tālruņiem – 67461592 vai 
29487471. Brīdinām, ka pretējā gadījumā ne-
apzinīgajiem tiks piemērota atbildība saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Vienlaikus atgādinām, ka iedzīvotājiem, kuri 
atkritumus šķiro, ir iespēja izmantot speciālos 
konteinerus šķirotiem atkritumiem, kuru izve-
šana tiek nodrošināta bez maksas.

Sigita Varika

Sniega tīrīšana prasa daudz finansējuma

Aicina noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus

Piemin Barikāžu dienu 
notikumus

Iedzīvotāji izrādīja lielu piekrišanu zemessargu lauku virtuvei.

Lai informētu par ielu vai ceļu posmu, kurā nav veikta sniega tīrīšana vai seguma apstrāde ar 
pretslīdes materiāliem, lūdzam zvanīt Ķekavas sadzīves servisa centra dispečerdienestam pa 
tālruni 67937363. 
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Festivālam  
VIA Ķekava – logo

Starptautiskais festivāls VIA Ķekava, kas norisinā-
sies Ķekavas novadā no 8. līdz 10. septembrim, ticis 
pie savas atpazīstamības zīmes – logo.

Tas ilustrē visas valstis, ar kuru atsevišķām pašvaldī-
bām Ķekavas novada pašvaldība noslēgusi sadraudzības 
līgumus dažādās jomās. Šobrīd mūsu ārvalstu draugi ir 
Bordesholmas pašvaldība (Vācija), Gostinas (Polija), Ples-
kavas (Krievija), Niluferas (Turcija), Braslavas (Baltkrievija) 
un Šauļu pašvaldība (Lietuva).

Festivāla ietvaros trīs dienas notiks daudzveidīgi pasā-
kumi, piemēram, koncerti, izstādes, uzņēmēju konference, 
tūrisma forums un nevalstisko organizāciju radošās darbnī-
cas. Tāpat festivāla dienās būs iespēja baudīt sadraudzī-
bas valstu nacionālos ēdienus, iepazīt citu valstu kultūru 
un tradīcijas, piedalīties atraktīvās aktivitātēs.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi piedalīties VIA Ķekava or-
ganizēšanā un norisē! Informāciju par festivālu var iegūt, 
rakstot uz festivāla e-pasta adresi viakekava@kekava.lv.

Vineta Bērziņa

Tapusi festivāla himna 
Novadniece mūziķe Elīna Starķe uzrakstījusi himnu 

starptautiskajam festivālam VIA Ķekava. 
Himnas vārdu un melodijas autore ir Elīna, bet aranžē-

tājs – sabiedrībā pazīstamais mūziķis Kristaps Krievkalns. 
Himna tiks tulkota visās Ķekavas novada sadraudzības 
valstu valodās – lietuviešu, igauņu, vācu, krievu, angļu, 
turku un poļu valodā. 

Vineta Bērziņa

Fotokonkurss 
Ķekavas novada cilvēks

Ķekavas–Bordesholmas sadraudzības biedrība 
sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību izsludinājusi 
fotokonkursu Ķekavas novada cilvēks. 

Tā mērķis ir apkopot labākos foto mirkļus pēdējo 
divu gadu laikā, kas atspoguļo mūsu novadā dzīvojošos 
cilvēkus, viņu emocijas un profesionālo nodarbošanos. 
Fotogrāfijas var iesūtīt līdz šī gada 1. jūlijam. 

Labākos konkursa darbus ikviens varēs aplūkot izstādē 
starptautiskā festivāla VIA Ķekava ietvaros, kas mūsu 
novadā norisināsies septembrī. 

Plašāku informāciju par fotokonkursa un tā nolikumu 
var aplūkot interneta vietnē – www.kekavasnovads.lv.

Juris Firsts

Karikatūru konkurss 
skolēniem

Ķekavas novadpētniecības muzejs aicina skolēnus 
piedalīties novadnieka karikatūrista Edgara Ozoliņa 
piemiņai veltītajā karikatūru konkursā Pa – smejies!, 
kura mērķis ir rosināt skolēnu tēlaino domāšanu un to 
izteikt karikatūru un komiksu veidā.

Konkursa darbus par tēmu Kaimiņu būšana var ie-
sūtīt līdz šī gada 18. martam, bet ar konkursa nolikumu 
iespējams iepazīties interneta vietnē kekavasnovads.lv 
sadaļā Kultūra. 

Vineta Bērziņa

Meklējam Gaismas 
nesēju – bibliotekāru 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta bied-
rība izsludina gadskārtējo konkursu Gaismas nesējs. 

Šogad konkursā meklē tos bibliotekārus, kuri īpaši 
sekmīgi darbojas ar bērniem un jauniešiem - veicina  
lasītprieku, piedāvā kvalitatīvu bērnu un jauniešu literatūru, 
piedalās Bērnu žūrijā, izveidojuši bērnu stūrīti bibliotēkā, 
organizē dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem.

LNB Atbalsta biedrība aicina pieteikt savu bibliotekāru 
konkursam, līdz 2011. gada 14. martam atsūtot vēstuli un 
fotogrāfijas, kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm, LNB 
Atbalsta biedrībai – Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV 1001, vai 
uz e-pasta adresi gaisma@gaisma.lv.

Vineta Bērziņa

īsumā
Tieši pirms gada 1. februārī tika at-

klāts Ķekavas dienas centrs Gaismas iela  
cilvēkiem ar kustību vai funkcionāliem 
traucējumiem. 

Tā kā dienas centrs atrodas Ķekavas soci-
ālās aprūpes centra paspārnē, tad arī aprūpes 
centra iemītniekiem iespējams iesaistīties tā 
nodarbībās un pasākumos. Savukārt dator-
zinību pamatus dienas centra datorklasē in-
dividuāli vai kursos jau apguvuši 24 Ķekavas 
novada pensionāri. 

Kā tad pagājis šis gads Gaismas ielā? Ikdie-
nā klienti var piedalīties dažādās nodarbībās – 
vingrošanā, keramikā, filcēšanā, rokdarbos, 
zīmēšanā, muzicēšanā, dvēseles stundā. Ir 
pieejami datori, trenažieri, masāžas krēsls, 
novuss, galda spēles. Tiek svinētas dzimša-
nas un vārda dienas. Labā laikā var dodies 
tuvākās vai tālākās pastaigās, reizēm sarīko-
jot arī pa kādam piknikam. Kopā ar aprūpes 
centra iemītniekiem pabūts gan Doles salā, 
gan sagaidīti Jāņi Valmonīrās Plakanciemā, 
kā arī kopā ar centra darbiniekiem apmeklēta 
Ķekavas baznīca, izstāde Ķekavas Mākslas 
skolā, dzejas dienas Doles Tautas namā.

Taču svētkiem dienas centrā gatavojas se-
višķi laicīgi un rūpīgi. Tie, kam patīk un kas 
spēj dziedāt, regulāri sanāk uz mēģinājumiem, 
kuros top tematikai atbilstoša koncertprogram-
ma – ne vien pašu un tuvinieku priekam, bet, 
galvenokārt, lai svētkos iepriecinātu aprūpes 
centra iemītniekus. Uz Lieldienām un Jauno 
gadu tapuši pat nelieli uzvedumi. Muzicējot 
dienas centra iemītnieki pabijuši arī Ķekavas 
novada bibliotēkā, dziedāšanas svētkos Si-
guldā un dienas centros Oāze un Mēness 
māja Rīgā. 

Viens no skaistākajiem gada notikumiem – 
atpūtas un pastaigu laukuma izveidošana pie 
Ķekavas sociālās aprūpes centra. Centra ie-
mītnieki tā trūkumu izjuta jau gadiem, jo nekur 
tālu vecie ļaudis aiziet nespēj, tomēr svaigs 

gaiss un kaut minimālas kustības ir nepie-
ciešamas. Un aizvadītajā vasarā arī dienas 
centra klienti pārliecinājās, cik jauki pavadīt 
laiku nevis telpās, bet turpat ārā zālē, koku 
paēnā. Tā nobrieda ideja par pastaigu lau-
kuma ierīkošanu ar soliņiem un celiņiem, un 
paldies Ķekavas novada Domei, kurā atradās 
dzirdīgas ausis, atsaucīgas sirdis un izdarīgas 
rokas, lai šo sapni pārvērstu realitātē. Vēl gan 
laukumā būtu ļoti nepieciešama nojume jeb 
lapene, un vecie ļaudis būtu pateicīgi arī par 
dārza šūpolēm. 

Sācies jauns gads, un savā otrajā gadā ie-
soļo arī dienas centrs ar jaunām rūpēm un jau-
nām iecerēm. No Gotlandes saņemts vērtīgs 
ziedojums – stelles un iegādāta šujmašīna, 
tāpēc vēlētos uzsākt aušanas un šūšanas no-
darbības. Savukārt vīriem sirdij tuvs būtu darbs 
ar koku. Daudzkārt no klientiem izskanējusi 
vēlme pēc deju un svešvalodu nodarbībām. 
Lielu ieguldījumu centra darbībā sniedza brīv-
prātīgie. Vislielākais paldies Brigitai Ruško, Diā-
nai Špākai, Spulgai Lodziņai, Astrīdai Lesnikai, 
Ramonai Brālis un citiem, kas ar savām pras-
mēm, ziedojot savu laiku, bagātinājuši centra 

klientu ikdienu. Tomēr brīvprātīgie joprojām 
tiek aicināti pieteikties! 

Dienas centrs gaida jaunus iemītniekus. Kā-
dam varbūt grūti pārvarēt kūtrumu, lai saņem-
tos un izietu ārpus mājas, citam varbūt šķiet, 
ka tas nav domāts viņam, bet labāk vienreiz 
redzēt nekā simtreiz dzirdēt – ir jāatnāk un 
jāpamēģina! Vislielākais ieguvums ikvienam 
nācējam ir iespēja būt sabiedrībā, kaut vai 
tikai lai parunātos, satiktos ar domubiedriem, 
tā kaut uz brīdi aizmirstos no savām ikdienas 
nebūšanām vai tieši otrādi – savstarpējās pār-
runās atrodot tām risinājumu, gūstot kādu vērtī-
gu padomu, mierinājumu vai uzmundrinājumu.

Dienas centrs Gaismas iela tapis Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros ar 
mērķi attīstīt alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamību Ķekavas novada iedzīvotājiem. 
Tas ir atvērts katru darba dienu no 8.00 līdz 
18.00. Klienti ar funkcionāliem traucējumiem, 
kas centrā uzturas visu dienu, ieturot arī mal-
tītes, sedz uzturēšanās izmaksas Ls 5 die-
nā. Tālrunis uzziņām – 29173695 (vadītāja  
Silvija Puisāne). 

Antra Martinsone

2011. gada tautas skaitīšana Latvijā 
notiks no 1. marta līdz 31. maijam, un 
tā būs pirmā tautas skaitīšana pēc Lat-
vijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) 
un darbaspēka brīvas kustības ES iero-
bežojumu atcelšanas.

Anketas arī internetā 
Pirmo reizi Latvijas tautas skaitīšanu prak-

sē iedzīvotāji no 1. līdz 10. martam varēs 
aizpildīt tautas skaitīšanas anketas internetā 
savās mājās, bibliotēkās, mācību iestādēs 
vai citur, kur pieejams internets. Aizpildīša-
na būs iespējama, izmantojot gan savas 
internetbankas identifikatorus, gan personas 
pases datus un personas kodu, gan elektro-
nisko parakstu. Tāpat varēs aizpildīt anketas 
internetā par pārējiem ģimenes locekļiem, 
ja zināmi to personas kodi. Interneta vietnē 
www.tautasskaitisana.lv atrodama saite uz 
tautas skaitīšanas anketu. Izmantojiet šo 
iespēju, jo tā ir vieglāk, ātrāk un ērtāk!

Apciemos tautas skaitītāji 
Savukārt no 17. marta līdz 31.maijam 

savu darbu uzsāks tautas skaitītāji un ap-

meklēs dzīvesvietā tos iedzīvotājus, kuri ne-
būs aizpildījuši anketas internetā. Iedzīvotāju 
aptauja tiks veikta, ievadot datus portatīvajos 
datoros. 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) sa-
gatavojusi tautas skaitīšanas mājokļa un 
personas anketas. Netiks uzdoti jautājumi 
par ienākumiem, uzkrājumiem vai veselības 
stāvokli. Mājokļa anketā ietverti jautājumi par 
mājsaimniecības locekļu skaitu, kā arī tādi 
mājokli raksturojošie rādītāji kā, piemēram, 
ēkas tips, piederība, mājokļa platība, ūdens 
apgādes sistēma, apkures veids, labiekār-
totība. 

Tāpat personas anketā tiks apkopota 
informācija par iedzīvotāju ekonomisko ak-
tivitāti, izglītību, ģimenes stāvokli, tautību, 
valodu, kuru pārsvarā lieto mājās, kā arī 
par migrāciju. Papildus iedzīvotājus aicinās 
informēt par emigrējušām personām, kas 
palīdzēs precizēt Latvijas pastāvīgo iedzī-
votāju skaitu. 

Daļu no tautas skaitīšanas programmā 
ietvertās informācijas iegūs, apkopojot da-
žādu administratīvo reģistru datus. Taču ir 
jomas, kurās šādu reģistru trūkst, piemēram, 

izglītībā, profesiju un nodarbošanās jomā. 
Tādēļ vienīgā iespējamā informācijas iegū-
šanas metode ir atbilstošo jautājumu uzdo-
šana iedzīvotājiem. Visas sniegtās atbildes 
ir konfidenciālas. 

Tautas skaitīšanas kopsavilkuma dati būs 
plaši pieejami visiem iedzīvotājiem. Tie tiks 
publicēti CSP interneta vietnē, nosūtīti biblio-
tēkām un visām pašvaldībām. Tautas skaitī-
šanas dati ļaus pašvaldībām labāk plānot un 
organizēt saimniecību savā teritorijā, kopā 
ar uzņēmējiem radīt jaunas darba vietas, 
sniegt jūtamāku atbalstu tieši tiem pagasta, 
novada vai pilsētas iedzīvotājiem, kuriem tas 
ir visvairāk nepieciešams. 

Var saņemt konsultācijas
Šobrīd darbojas Centrālās statistikas 

pārvaldes bezmaksas informatīvais tālru-
nis 80000777. Ikviens, zvanot uz šo tālruni 
darba dienās no 8.30 līdz 17.00, saņems 
atbildes uz jautājumiem par 2011. gada 
tautas skaitīšanu.

Valsts sekmīgai attīstībai nepieciešama 
detalizēta informācija par tās iedzīvotājiem. 
Par tevi. Par mani. Par mums visiem. Pie-
dalies!

Iveta Brutāne

Notiks tautas skaitīšana

Dienas centram gada jubileja

Dienas centra dalībnieku priekšnesums gada jubilejā
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Pedagogu projekta augļi

Eiropas Sociālā fonda finansētajā pe-
dagogu kvalifikācijas paaugstināšanas 
projektā uz ceturto pakāpi startēja un 
ieguva tikai divi Ķekavas novada peda-
gogi – Ķekavas vidusskolas direktores 
vietniece Lidija Brigzne un Daugmales pa-
matskolas direktors Andris Ceļmalnieks. 

Aiz muguras ir trīs projekta ietvaros or-
ganizētas kārtas. Tagad pedagogi var at-
vilkt elpu un novērtēt padarīto. Par projekta 
pirmajiem posmiem abi tā dalībnieki ir vie-
nisprātis – neviens nezināja, kas viņus sa-
gaidīs, valdīja neliels satraukums. Daugma-
les pamatskolas direktors A. Ceļmalnieks 
tagad jau ar smaidu atceras apjukumu, kas 
iestājās brīdī, kad nepieciešami izrādījās 
visi iepriekšējo gadu nu jau izmestie papīru 
kalni. Arī Ķekavas vidusskolas direktores 
vietniece L. Brigzne norāda, ka pirms šāda 
veida projektiem vēlams noskaidrot, kas 
būs nepieciešams, lai ļautu labāk saga-
tavoties. “Pirmais posms bija grūts, bet 
skolotāji kā jau radoši cilvēki izķepurojās,” 
stāsta pamatskolas direktors.

A.Ceļmalnieks atzīst, ka šo projektu pe-
dagogi saskatīja ne vien kā iespēju attīstīt 
savas prasmes, bet arī saņemt finansiālu 
atbalstu. “Kad pirmās bailes bija pārvarē-
tas, gribētāju kļuva arvien vairāk, bet finan-
sējums strauji saruka. Ja projekts veidots, 
lai pedagogi iegūtu augstākas kvalifikācijas 
pakāpi un pretendētu uz lielāku atalgoju-
mu, naudiņas visiem diemžēl nepietiktu. 
Šajā ziņā metode vēl ir jāpārdomā,” vērtē 
pamatskolas direktors. Bet, vērtējot intelek-
tuālo ieguvumu, viņš norāda, ka pareizā-
kais veids, “kā pieiet projektam – ir nevis 
formāli, bet ar sirdi. Tikai tad ir iespējams 
paskatīties uz sevi no malas”. 

Lai gan ikdienas darbu ar iesaistīšanos 
projektā pedagogiem apvienot nebija vieg-
li, šī pieredze ļāva izveidot jaunu plānu 
turpmākajam darbam, atgādināt zināmo, 
bet sen aizmirsto un nonākt pie vairā-
kiem secinājumiem. “Katram ir jāizlemj, 
vai mērķtiecīgi saglabāt visu, kas varētu 
būt noderīgs, un izveidoto materiālu atstāt 
citiem vai tomēr šo laiku veltīt pilnvērtīgai 
ikdienas darbu veikšanai. Tomēr viens 
ir skaidrs – tagad jāpārskata līdzšinējās 
darba metodes un paņēmieni,” atzīst  
A. Ceļmalnieks.

Savukārt, atskatoties uz projektā pavadī-
to laiku, L. Brigzne to vērtē kā lietderīgu, jo 
tas sniedza iespēju objektīvi izvērtēt sevi, 
savu līdzšinējo veikumu un nonākt pie se-
cinājumiem, kā turpmāk strādāt. Kā viņa 
pati atzīst: “Tik pamatīgi skolotāji sevi vēl 
nebija analizējuši.” 

Projekta Pedagogu konkurētspējas vei-
cināšana izglītības sistēmas optimizācijas 
apstākļos koordinatore Aija Āre informē, ka 
šobrīd apstiprināti 50 pedagogi nākama-
jā, 4. kārtā. Lai iegūtu noteiktu kvalitātes 
pakāpi, nepieciešams izpildīt visus nosa-
cījumus, kas paredz savas pedagoģiskās 
darbības profesionālu izvērtēšanu visās 
piecās pamatjomās un pedagoga portfolio 
izveidi. Darbojoties projektā, skolotāji čet-
rus mēnešus saņem arī ik mēneša stipen-
diju 100 latus, kas finansēta no Eiropas 
Sociālā fonda. 

Laura Mozule

Sabiedrība
šī ziema un jaunais 2011. gads 

mūs sagaidījis ne tikai ar maigu un 
pūkainu sniedziņu, slēpošanas trasēm 
un citiem ziemas priekiem, bet arī ar 
bargiem apkures rēķiniem, sniega vaļ-
ņiem, dažkārt neizbraucamiem ceļiem 
un celiņiem, milzu lāstekām, sniega 
blāķiem uz jumtiem un notecējušiem 
augšējo stāvu dzīvokļiem.

SIA Ķekavas nami pielikusi ievērojamas pū-
les, lai šīs problēmas mazinātu, tomēr ziema 
un mūsu padomju laikos celtās daudzdzīvokļu 
mājas darījušas savu.

Maksājam vairāk
Kādēļ mājās apkure tik dārga? Kādēļ ap-

kures maksa pērn decembrī, salīdzinot ar no-
vembri ir palielinājusies vidēji divas reizes? 
Tāpēc, ka arī siltumenerģijas patēriņš mājās 
palielinājies vairāk kā divas reizes.

Vislabāk to atspoguļo konkrēti piemēri: Tā 
mājai Nākotnes ielā 36/14 siltumenerģijas 
patēriņš apkurei 2010. gada novembrī bija 
79 megavatstundas, decembrī – 179 mega-
vatstundas, tātad decembrī tas bija 2,26 reizes 
lielāks nekā novembrī. Konkrētajam dzīvoklim 
šajā mājā aprēķinātā maksa novembrī bija 
Ls 33,46, bet decembrī – Ls 75,28, kas ir 
2,25 reizes vairāk.

Pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteorolo-
ģijas aģentūras oficiālajiem datiem, āra gaisa 
temperatūra pērn decembrī bija par 9,08 ºC 
zemāka nekā novembrī un par 3,75 ºC zemā-
ka nekā 2009. gada decembrī. Tas ir pietieka-
mi, lai pie tik zemas energoefektivitātes, kāda 
ir mūsu nesiltinātajām mājām, strauji augtu 
apkures izmaksas. Turklāt siltums mājās bija 
ieregulēts tā, lai iedzīvotāji justos komfortabli, 
nevis saltu. Šobrīd neatkarīgi no iedzīvotāju 
atšķirīgajām vēlmēm temperatūra dzīvokļos 
noregulētas zemākas.

Kā veidojas apkures cena dzīvoklim
Visām mājām ir uzstādīti siltuma skaitītā-

ji, kuru rādījumi tiek nolasīti katra mēneša  
27. datumā, un tiem regulāri sekot līdzi var 
arī māju pārstāvji. Pēc mājas kopējā patērētā 
siltuma daudzuma, pareizinot to ar siltumener-
ģijas tarifu (vienas megavatstundas cenu ) un 
izdalot ar mājas kopējo apkures platību, tiek 
izrēķināta maksa par vienu apkures platības 
kvadrātmetru. Maksa par apkuri dzīvoklim tiek 
noteikta, pareizinot šo viena apkures kvadrāt-
metra maksu ar konkrētā dzīvokļa apkures 
platību. 

Siltumenerģijas tarifs tiek izstrādāts pēc 
normatīvajos aktos noteiktās metodikas. Ap-
mēram 70 % no siltumenerģijas tarifa ir gāzes 
cena, kas 2010. gadā ir daudzkārt mainījusies, 
bet bijusi nemainīga pēdējos trīs mēnešus. 
Tādēļ arī tarifs pērn oktobrī, novembrī un 
decembrī bija vienāds – Ls 40,33 par mega-
vatstundu. (Skatīt tabulu Nr. 1). 

Vainīgs siltumenerģijas patēriņš
Kādēļ maksa par apkuri pie vienāda tari-

fa tik ļoti atšķiras dažādās mājās? Jaunajā 
Ķekavā pagājušā gada decembrī tā bija vis-
zemākā – vidēji 1,05 Ls/m2, augstāka Vald-
laučos – vidēji 1,33 Ls/m2, bet visaugstākā 
Vecajā Ķekavā – vidēji 1,36 Ls/m2 un Rām-

avā – vidēji 1,40 Ls/ m2. 
To nosaka tikai un vie-
nīgi siltumenerģijas pa-
tēriņš katrā mājā, kas 
ievērojami atšķiras. 

Kāds ir iemesls šīm 
atšķirībām? Mazāks sil-
tumenerģijas patēriņš uz 
1 m2 ir mājās, kurās ir 
centralizēta siltā ūdens 
piegāde, jo, lai arī kā 
iedzīvotāji kritizē recir-
kulācijas zudumus, kas 
iekļauti siltā ūdens cenā, 
šie zudumi zudumā ne-
iet – aukstajos mēnešos 
tie palīdz uzsildīt māju. Mazāks siltumenerģi-
jas patēriņš ir piecstāvu mājās, jo šajās mā-
jās ir trīs stāvi, kur griestiem vai grīdai nav 
tieša saskare ar auksto āra gaisu. Mazāks 
siltumenerģijas patēriņš ir mājās, kur ir mājas 
energopārvaldnieki vai tehniski zinoši mājas 
iedzīvotāji, kuri seko līdzi siltuma regulēšanas 
automātikas darbībai. 

Risinājums – māju siltināšana
Protams, ir vēl vairāki citi iemesli, kādēļ 

siltumenerģijas patēriņš atšķiras, bet tie visi 
saistīti ar māju renovācijas nepieciešamību. 
Mums Ķekavā vēl joprojām nav renovēta ne-
viena daudzdzīvokļu māja. Joprojām netiek 
izmantots Eiropas Savienības finansējums 
50 % apmērā no kopējām attiecināmajām 
renovācijas izmaksām.

Lēmumu par mājas siltināšanu jeb reno-
vāciju var pieņemt tikai un vienīgi paši mā-
jas dzīvokļu īpašnieki. Ar dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces lēmumu var pilnvarot realizēt 
renovācijas projektu gan apsaimniekotāju, 
gan jebkuru citu izvēlētu firmu, gan, izveidojot 
dzīvokļu īpašnieku biedrību, to realizēt paši. 

Informāciju par maksājumiem, tarifiem, 
rēķiniem, māju siltināšanu, kā arī citiem 
jautājumiem var saņemt SIA Ķekavas nami 
pārvaldē Rāmavā, Rāmavas ielā 17 vai 
pa tālruni 67892848. Aktuālākā informāci-
ja tiek norādīta rēķinos un interneta vietnē  
www.kekavasnami.lv.

Parādi ietekmē māju apsaimniekošanu
Dažkārt no iedzīvotājiem tiek dzirdēts ap-

galvojums, ka Ķekavas nami nemaksātāju 
parādus sedz no regulāro maksātāju apmak-
sātajiem rēķiniem. Tā ir absolūta nepatiesība. 
Jebkurš parāds tiek fiksēts grāmatvedības 
uzskaitē, par jebkuru kavējumu tiek aprēķinā-
tas soda naudas atbilstoši apsaimniekošanas 
līguma nosacījumiem. Protams, ikvienam cilvē-
kam, kurš nonācis finansiālās grūtībās, iespē-
jams noslēgt vienošanos par parāda atmaksas 
grafiku, un šajā termiņā soda procenti netiek 
rēķināti. Tāpat iespējams vērsties Ķekavas 

novada pašvaldībā pēc sociālās palīdzības.
Saistību neizpildes gadījumā SIA Ķekavas 

nami vēršas tiesā ar prasības pieteikumu par 
parāda, kā arī ar tiesvedību saistīto izdevumu 
piedziņu.

Protams, savlaicīgi neapmaksātie rēķini ie-
tekmē apsaimniekotāja darbību, bet visvairāk 
ietekmē dzīvojamo māju apsaimniekošanas 
un inženierkomunikāciju uzturēšanas kvali-
tāti. Lai arī dzīvojamām mājām veidojas ap-
saimniekošanas maksas uzkrājumi, lielākus 
remontdarbus parādu dēļ varam veikt tikai 
pakāpeniski. Neskatoties uz iepriekš minēto, 
spējam nodrošināt siltumapgādes, ūdensapgā-
des un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas 
pakalpojumu nepārtrauktību 365 dienas gadā. 

Nākotnes prioritāte – jumtu un bēniņu 
ventilācija
Pēdējās divas īstās ziemas un sniega tīrīša-

na rada problēmas ne tik daudz uz zemes, cik 
uz māju jumtiem. Tā faktiski ir cīņa ar sekām, 
nevis cēloņiem. Jumti un notekrenes būtu jā-
tīra tikai īpaši biezas sniega segas gadījumā. 
Sliktās jumtu vai bēniņu siltumizolācijas un 
nepietiekošās ventilācijas dēļ sniegs uz jumta 
izkūst un piesalst uz malām, tādējādi veidojot 
aizsprostojumus. Tā rezultātā ūdens pa jumta 
konstrukcijām atrod ceļu uz augšējo stāvu 
dzīvokļiem. Turpmākajiem gadiem, kā viena 
no galvenajām prioritātēm māju apsaimnieko-
šanā, tiks noteikta siltumizolācijas ierīkošana 
māju bēniņiem un jumtiem, kā arī notekreņu 
un bēniņu ventilācijas sakārtošana.

Nobeigumā arī kāda priecīgāka ziņa – 
maksa par apkuri šogad, janvārī, ir mazāka 
nekā decembrī. Raksta tapšanas laikā, gada 
pirmais mēnesis vēl nav noslēdzies, bet ir 
zināms, ka dabas gāzes cena no 1. janvāra 
pazemināta par 4,7 %, āra gaisa vidējā tem-
peratūra janvāra 1. dekādē bija par 1,4 grā-
diem augstāka par normu, 2. dekādē – par 
1,6 grādiem augstāka, turklāt visā Ķekavas 
namu apkalpes zonā ir pazemināta siltum-
nesēju temperatūra mājās.

Juris Firsts

Tabula nr. 1. Apkures izmaksu izmaiņu raksturojošie parametri 2009. un 2010. gadā.

 
 
 

Janvāris Februāris Marts Oktobris Novembris Decembris
gads gads gads gads gads gads

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Vidējā āra gaisa
temperatūra pēc 
VĢMA datiem (oC)

-1,6 -10,42 -2,77 -4,16 0,42 0,92 5,79 6,05 4,29 3,32 -1,99 -5,76

Siltumenerģijas  
1  Mwh cena Ls 40,79 33,5 40,8 33,5 40,8 33,5 30,23 40,33 33,5 40,33 33,5 40,33
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Kādēļ apkure tik dārga



problēmas un risinājumi  7Ķekavas novads
2011. gada 15. februāris

Vai bērniem jānosaka 
dienas režīms?

Atbild Aija Jermacāne,  
Mag. psych.

Laika trūkums bērnus ierobežo, 
plāni neatstāj vietu izaugsmei. Tik-

pat svarīgi, kā ļaut bērnam izdzīvot paša noteikto 
brīvo laiku, nesteidzīgi klīstot, uzkavējoties, aiz-
skatoties, atkārtojot vienu un to pašu, ir ikdienas 
rutīna un rituāli. Tie veido ieradumus, sniedz drošī-
bu un paļāvību, savieno brīvību ar kārtību. Rutīna 
klusina ikdienas haosu un pūles, kopīgi pieņemtie 
likumi un rīcības plāni ļauj izvairīties no strīdiem 
un dusmu uzplūdiem, balsta norunas un sekas. 

Rutīna un rituāli darbojas konstruktīvi: snie-
dzot ģimenes locekļiem iespēju problemātiskās 
situācijās atsaukties uz iepriekš norunātiem li-
kumiem un rīcības plāniem. Visām iesaistītajām 
personām jāredz, kāda ir viņu loma. Šie rituāli 
bērniem sniedz priekšrocības: ieradumi veido 
prasmes, iemācot pārvarēt visdažādākās situā-
cijas. Piedzīvotie rituāli un rutīna sniedz bērniem 
pārliecību un ticību sev, kā arī iedrošina paļauties 
uz savām spējām. Tie bērnam parāda ceļus, kā 
nekļūt atkarīgam no citiem, patstāvīgi meklējot 
paša noteiktus risinājumus.

Bērniem nepieciešama stabila dienas kārtī-
ba, kas nav saistīta ar datumu plānošanu, un 
laika gaita, kurā norises atkārtojas – piemēram, 
celšanās, brokastis, darbība ārpus mājām, pus-
dienas, gulētiešanas rituāls, – lai varētu izveido-
ties iekšējais pulkstenis, ko veido lineārā laika 
vienība, piemēram, punktualitāte, kā arī iepriekš 
nosacītas laika struktūras un paša noteiktais laiks, 
piemēram, pakavēšanās, klīšana, atkārtojumi, laika 
izniekošana. Ģimenēm būtu jāizveido pašām savi 
rituāli, pie tiem pieder rīta sākums ar brokastīm, 
vakara rituāls, nakts pasaka, vienam otru apmī-
ļot, parunāties. Dienas norisei vajadzīgs sākums, 
kuru bērns gaida, un nobeigums, ar kuru beidzas 
vecāku audzināšanas serviss, jo arī vecākiem 
nepieciešams laiks, ko veltīt viens otram.

Vecākiem ir tiesības uz personīgo dzīvi un 
telpu – galvenokārt vakarā. Viņi varētu bērniem 
izskaidrot šīs tiesības. Protams, slimības, stre-
sa, reālu un sociālu draudu gadījumā vecāku 
pievēršanās bērnam ir nepieciešama. Taču šeit 
jāpievērš izmanība uz to, ka pastāv bērnu pro-
vocējošā rīcība, lai pagarinātu vecāku sniegtā 
servisa programmu. Man vēl gribas padzerties, 
es esmu izbadējies, tur slēpjas krokodils. Ja bērni 
līdzīgā veidā tiranizē vecākus un izdara uz tiem 
spiedienu, tad pieaugušajiem nepieciešams mierī-
gi, bet noteikti norādīt pieņemtos likumus.

Bērniem vajag likumus, kas nosaka, no kura 
brīža viņiem dzīvojamā istaba ir tabu un kad sava 
istaba kļūst par vienīgo telpu, kurā drīkst uzturēties; 
savukārt vecākiem jājūt, ka arī bērnistaba viņiem 
ir tabu, ja bērni tā vēlas. Arī bērniem nepieciešami 
vaļasbrīži, miers, klusums, bezdarbībā: lūkošanās 
pa logu, skatīšanas griestos, vienkārša sēdēšana. 
Šie brīži domāti tam, lai tiktu galā ar sevi. 

Bērni nav automāti, kas darbojas bez grūtībām, 
pārslēdzoties no vienas pozīcijas citā. Viņiem tāpat 
kā pieaugušajiem nepieciešams pārejas laiks, 
noskaņošanās uz citas pieredzes gūšanu: bērnam, 
pārnākot no skolas, sākumā jāaprod mājās. Viņam 
vajag savs laiks – tāpēc vecāku nebeidzamie 
jautājumi, no bērna viedokļa, ir tik kaitinoši.

Tas pats attiecas arī uz gulētiešanu: vakarā 
bērni mājīgi sēž kopā ar vecākiem, kopā vai at-
sevišķi vakariņo; seko gulētiešanas rituāls – un 
bērns paliek viens. Viņš uzreiz neiemieg, viņam 
emocionāli jānoskaņojas, jāpārdomā dienas no-
tikumi. 

Vecāki jautā
Cilvēkiem ar invaliditāti norma-

tīvajos aktos un Ķekavas novada 
saistošajos noteikumos paredzēti 
vairāki sociālā atbalsta veidi un 
atvieglojumi dažādiem pakalpoju-
miem. Pretendēt uz Ķekavas nova-
da pašvaldības atbalstu var tikai 
tie invalīdi, kuri reģistrējuši savu 
dzīvesvietu šajā novadā. 

Pabalsti
Bērni ar invaliditāti no Ķekavas novada 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm 
var saņemt pabalstu rehabilitācijas iestāžu 
pakalpojumu segšanai, uzrādot stingrās 
uzskaites kvīti ar personas datiem. Ko-
pējā pabalsta summa gada laikā nevar 
pārsniegt Ls 200.

Savukārt redzes invalīdiem vienu reizi 
divos gados – pabalsts briļļu iegādei līdz 
Ls 50. Ja persona iesniedz ārsta izziņu 
par redzes pasliktināšanos, kā dēļ ne-
pieciešams iegādāties jaunas brilles, var 
izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu 
par pabalsta piešķiršanu vienu reizi gadā.

No valsts puses tiek maksāts bērna in-
valīda kopšanas pabalsts Ls 150 mēnesī; 
piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par 
bērnu invalīdu – Ls 75 mēnesī. 

Pabalsts invalīdam, kuram nepiecieša-
ma īpaša kopšana – Ls 100 mēnesī. To 
saņemot, invalīdi var turpināt saņemt arī 
valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai 
pensiju (vecuma vai invaliditātes). Valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsts invalīdiem 
kopš bērnības – Ls 75 mēnesī.

Pabalsts transporta izdevumu kompen-
sēšanai invalīdiem, kuriem apgrūtināta 
pārvietošanās – Ls 56 par katru pilnu 
sešu mēnešu periodu, to piešķir perso-
nai, kurai pašai vai kuras bērnam noteikta  
invaliditāte.

No 2011. līdz 2013. gadam 1. grupas 
redzes invalīdi var saņemt valsts pabalstu 
asistenta pakalpojumiem. Plašāku informā-
ciju var saņemt pašvaldības sociālajā die-
nesta pa tālruņiem – 67935804, 67935252.

Medicīniskā un sociālā aprūpe
No pacienta iemaksas un maksas par 

ģimenes ārsta mājas vizīti atbrīvoti 1. gru-
pas invalīdi.

Bērni invalīdi, bērni un cilvēki ar funk-
cionāliem ierobežojumiem, kuriem medicī-
niskā rehabilitācija ir kā tiešs turpinājums 
pēc neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas pakalpojumu saņemšanas, pacienti 
ar prognozējamu (draudošu) invaliditāti 
atbrīvoti no maksas par veselības aprūpes 
pakalpojumiem ar fizikālās un rehabilitā-
cijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa 
nosūtījumu.

Personai līdz 18 gadiem, kurai invali-
ditāte noteikta pirmreizēji un kura dzīvo 
ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstā-
vim – tiesības saņemt no valsts budžeta 
apmaksātu psihologa pakalpojumu. 

Invalīdiem, kas deklarējuši savu dzīves-
vietu Ķekavas novadā, dienas aprūpes 
centra pakalpojums tiek finansēts no paš-
valdības budžeta līdzekļiem. 

Savukārt runājot par 
dienas aprūpes centra 
pakalpojumiem cilvēkiem 
ar funkcionāliem traucēju-
miem, no līdzfinansējuma 
maksas atbrīvota trūcīgā 
ģimene (persona), bet 
līdzfinansējuma maksas 
atvieglojumus 50 % no 
pakalpojuma summas var 
saņemt maznodrošinātie. 

Ja ģimene vai persona 
ieguvusi trūcīgās statusu, 
aprūpes mājās pakalpo-
jumi var tik finansēti no 
pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem pilnā apmērā, kā arī tā tiek atbrī-
vota no līdzfinansējuma maksas īslaicīgās 
sociālā aprūpes un rehabilitācija institūcijā. 

Savukārt ilgstošās sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas institūcijā atlikušo maksu 
līdz pilnai pakalpojuma izmaksai sedz no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā ap-
mērā, ja personai saskaņā ar Civillikumu 
nav likumisko apgādnieku vai viņa ieguvusi 
trūcīgas personas statusu.

Izglītība
Ķekavas novada pirmskolas izglītības 

iestādē komisija ir tiesīga uzņemt ārpus 
kārtas audzēkņus, kuru vecāki ir 1. vai 
2. grupas invalīdi. Bet tiesības uz Ķekavas 
novada pašvaldības galvojumu studiju kre-
dīta saņemšanai ir invalīdam, kuram viens 
no vecākiem ir miris vai viens no vecākiem 
ir 1. vai 2. grupas invalīds. 

No 2011. gada 1. septembra – surdo-
tulka pakalpojumi (valsts mērķdotācija 
pašvaldībai) izglītībai cilvēkam, kuram 
dzirdes traucējumi nav kompensējami ar 
tehniskajiem palīglīdzekļiem un kuram, pa-
matojoties uz Veselības un darbspēju ek-
spertīzes ārstu valsts komisijas ieteikumu, 
individuālajā rehabilitācijas plānā noteikta 
surdotulka pakalpojuma nepieciešamība.

Transports
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodok-

li nemaksā par vienu vieglo automobili, 
motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kura 
īpašnieks, valdītājs vai turētājs ir 1. vai 
2. grupas invalīds, kā arī par invalīdiem 
paredzētu automobili, kura īpašnieks, val-
dītājs vai turētājs ir 3. grupas invalīds.

Latvijas teritorijā visu veidu sabiedrisko 
transportu, izņemot aviotransportu, tak-
sometrus un pasažieru pārvadājumus pa 
iekšējiem ūdeņiem, bez maksas var iz-
mantot – 1. vai 2. grupas invalīdi, invalīdi 
līdz 18 gadu vecumam un persona, kas 
pavada 1. grupas invalīdu vai personu līdz 
18 gadu vecumam ar invaliditāti.

Apdrošinātāja noteiktās obligātās civil-
tiesiskās apdrošināšanas prēmijas maksā-
jums par 40 procentiem tiek samazināts 
transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir 1. un 
2. grupas invalīdi; 3. grupas invalīdi, ku-
riem apgrūtināta pārvietošanās.

No samaksas atbrīvo personas, kas sa-
ņem šādus Ceļu satiksmes drošības di-
rekcijas pakalpojumus: atļauju piedalīties 

ceļu satiksmē, ja to izsniedz ar speciālu 
vadības sistēmu aprīkotam vieglajam auto-
mobilim, kurš pieder vadītājam invalīdam; 
kā arī transportlīdzekļa tehnisko ekspertīzi 
pēc tā pārbūves – ja vieglais automobilis 
pārbūvē aprīkots ar speciālu vadības sis-
tēmu un pieder vadītājam invalīdam.

Ceļazīmju Braukt aizliegts un Stāvēt 
aizliegts darbība neattiecas uz automo-
biļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu 
izmantošanas karti. Ceļazīmes Apstāties 
aizliegts darbības zonā atļauta invalīdu 
iekāpšana transportlīdzekļos, kas apzīmēti 
ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, 
vai izkāpšana no tiem. Savukārt invalīdu 
stāvvietās var novietot spēkratus tikai ar 
invalīdu stāvvietu izmantošanas karti.

Nodevas
No valsts nodevas par dzimtsarakstu 

nodaļas pakalpojumiem atbrīvoti 1. un  
2. grupas invalīdi, tāpat šīm grupām nav 
jāmaksā pašvaldības nodevas par suņu un 
kaķu turēšanu (atbrīvoti no maksājuma arī 
redzes un dzirdes invalīdi) un par Ķekavas 
novada Domes un pašvaldības izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu. 

Dzīvokļa jautājumi
Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināša-

nā pirmās kārtas grupā reģistrē mazno-
drošinātas personas, kuras ir invalīdi vai 
ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā 
ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aiz-
gādnībā esoša persona, maznodrošināts 
pensionārs vai maznodrošināta persona, 
kura ir invalīds. 

Tāpat palīdzībai primāri reģistrē inva-
līdus, kuri tiek izlikti no sev piederoša 
dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu vērsta 
piedziņa sakarā ar maksājumiem par dzī-
vojamās telpas lietošanu, mājas uzturēša-
nu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem.

Atbalstu viena mājokļa pielāgošanai var 
saņemt 1. grupas invalīdi, 2. grupas re-
dzes vai dzirdes invalīdi un personas līdz 
18 gadu vecumam, kurām noteiktas medi-
cīniskās indikācijas bērna invalīda īpašas 
kopšanas nepieciešamība.

Papildus informācija par atbalstu cilvē-
kiem ar invaliditāti pieejama Labklājības 
ministrijas interneta vietnē www.lm.gov.lv. 

Informāciju apkopoja Ineta Muižniece

Atvieglojumi invalīdiem 2011. gadā
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VP Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknī JANVĀRĪ

Reģistrēti 66 notikumi, no tiem 24 noziegumi, par 
ko uzsākti kriminālprocesi.
ü Garnadži paveikuši četras zādzības no īpašuma, divas no 
dzīvokļiem, viena no pagrabiem, viena no garāžām, divas 
no juridiskām firmām piederošiem objektiem.
ü Reģistrēts viens nelikumīgas tabakas izstrādājumu gla-
bāšanas gadījums, viens draudu izteikšanas gadījums, 
trīs miesas bojājumu nodarīšanas gadījumi, divi īpašu-
mu bojāšanas gadījums, viens narkotisko vielu lietošanas 
gadījums bez ārsta nozīmējuma atkārtoti gada laikā, divi 
piesavināšanās gadījumi, viena laupīšana, viens krāpšanas 
gadījums, viens maksātnespējas procesa kavēšanas gadī-
jums, viens suņu kodumu gadījums. 
ü Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas 9 per-
sonas, kurām nevienai netika piemērots drošības līdzeklis, 
kas saistīts ar brīvības ierobežošanu, proti, apcietinājums.
ü Atklāti 4 noziegumi: viens par dzīvnieku turēšanas 
noteikumu pārkāpšanu; viens par nelikumīgu alkoholisko 
dzērienu realizāciju ar papildus epizodi par nelikumīgu alko-
holisko dzērienu glabāšanu; viens par zādzības izdarīšanu 
personu grupā; viens par tabakas izstrādājumu nelikumīgu 
uzglabāšanu un pārvietošanu.
ü Pieņemti 28 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
ü Sastādīts 21 administratīvais pārkāpumu protokols:
§ par narkotisko vielu lietošanu bez ārsta nozīmēju-

ma – 2;
§ par sīko huligānismu – 1;
§ par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu 

ietekmē – 3;
§ par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – 1;
§ par nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām 

prasībām – 1;
§ par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 4;
§ par tirdzniecības noteikumu neievērošanu – 1;
§ par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmes noteikumu 

ievērošanas jomā – 8.

Ievērībai!
Valsts policija aicina katru novada iedzīvotāju izvērtēt 

savus drošības riskus un izstrādāt individuālo drošības 
stratēģiju. Tas attiecas uz vienkāršām lietām, par ko ikdienā 
pat neaizdomājamies: izvēlētais maršruts, atgriežoties mājās 
vakarā vai naktī no darba vai izklaides; kur un kā novietojam 
savu velosipēdu un automašīnu, īpaši, ja tās modelis ir riska 
grupā; kā rūpējamies par savas mājas, dzīvokļa, garāžas 
un saimniecības ēkas drošību (vai aizejot aizveram logus, 
balkona durvis, vai pieslēdzam īpašumu signalizācijai vai 
palūdzam kaimiņus izņemt no pastkastītes sūtījumus, ja 
ilgāku laiku esam prombūtnē). 

Tāpat nepieciešams uzmanīt, vai kungi nenēsā nau-
dasmakus bikšu aizmugurējās kabatās, un dāmas – sa-
biedriskajā transporta, lielveikalos un citās sabiedriskās 
vietās patur somiņas savā redzeslokā. Īpaši būtu jāizvērtē 
bērnu drošība, sākot ar to maršrutu, pa kādu viņš iet uz 
skolu un atgriežas no tās, īpaši jau diennakts tumšajā 
laikā, ar ko viņš kopā atrodas uz ielas brīvajā laikā, pie 
kā ciemojas un kas nāk ciemos pie viņa. Šajos jautājumos 
var palīdzēt policijas darbinieki, izvērtējot tieši tos riskus, 
ar kuriem jums varētu būs saskarsme atkarībā no dzīves 
un darba vietas, dažādām brīvā laika aktivitātēm, īpašuma 
veida un atrašanās vietas. Aicinām katru parūpēties par 
savu drošību un neizmirst teicienu: „Kas sevi sargā, to 
Dievs sargā!”

Ķekavas novada  
Pašvaldības policijā JANVĀRĪ
ü Saņemti 204 izsaukumi. 
ü Par dažāda rakstura pārkāpumiem aizturētas 13 per-
sonas:
§ uz iesniegumu pamata – 2,
§ meklēšanā esošas personas – 2;
§ par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu – 9.

ü Sastādīti 34 administratīvo pārkāpumu protokoli.
ü Sastādīti 19 administratīvo pārkāpumu protokoli - pa-
ziņojumi.
ü Īstenoti 13 preventīvie pasākumi.
ü Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos 
un tiesas sprieduma izpildes laikā – 4.
ü Dzīvnieku patversmē nogādāti 15 dzīvnieki.
ü Atbildīgajām iestādēm nodoti materiāli: Valsts policijas 
iestādēm – 12, bāriņtiesai – 3, Probācijas dienestam – 1, 
Sociālajam dienestam – 4, citām iestādēm – 1.

Kriminālziņas
Lai atbilstoši satiksmes intensitātei varētu 

nodrošināt netraucētu divvirziena kustību, 
kā arī veikt ielas tīrīšanas darbus, Ķekavas 
novada Domes deputāti nolēma uzstādīt 
vairākas apstāšanās aizlieguma ceļa zīmes:
§ četras ceļa zīmes Apstāties aizliegts – 

Skolas ielā, kas darbosies no krustojuma ar 
Rīgas ielu līdz krustojumam ar Jaunatnes ielu;
§ divas ceļa zīmes Apstāties aizliegts – 

Uzvaras prospektā, no iebrauktuves Uzvaras 
prospektā 16 līdz krustojumam ar Lāču ielu;
§ pamatojoties uz Bērzu ielas 9, Baložos, 

apsaimniekotāja SIA R.E.D. Namu serviss ie-
sniegumu, kurā pausts daudzdzīvokļu mājas 
iedzīvotāju lūgums atrisināt auto novietošanas 
problēmas, Ķekavas novada Dome saskaņoja 
divu ceļa zīmju Stāvēšanas aizlieguma zona 
ar papildzīmi Izņemot ar SIA R.E.D. Namu 
serviss atļaujām uzstādīšanu pie iebrauktuvēm 
daudzdzīvokļu mājām: Bērzu ielā 9 k. 1 un 
Bērzu ielā 9 k. 2 teritorijā no Bērzu ielas. Tāpat 
saskaņoja arī divu ceļa zīmju Stāvēt aizliegts 
ar papildzīmēm Darbības laiks 18.00–9.00 un 
Izņemot ar SIA R.E.D. Namu serviss atļaujām 
uzstādīšanu stāvlaukumā pie mājas Bērzu 

ielā 9/2.
Atgādinām, ka Baložos 

līdz 30. martam noteikti arī 
pagaidu auto apstāšanās 
ierobežojumi, lai ziemā re-
gulāri varētu attīrīt ielas un 
ceļus no sniega: 
§ četras ceļa zīmes Stā-

vēt aizliegts ar papildzīmi 
Darbadienās 8.00–17.00 – 
Titurgas ielā, no iebrauktu-
ves pie mājas Titurgas iela 
4 līdz krustojumam ar Uzva-
ras prospektu; kā arī Bērzu 
ielā, no krustojuma ar Jau-
natnes ielu līdz iebrauktuvei 
pie mājas Bērzu iela 7 
§ divas ceļa zīmes Stāvēt 

aizliegts ar papildzīmi Izņe-
mot ar SIA Namu apsaim-
niekošana atļaujām – Uz-
varas prospektā, gar rindu 
mājām Uzvaras prospektā 
25. 

Vineta Bērziņa

Ķekavas novada Pašvaldības policijas 
paspārnē esošais jauniešu un bērnu klubs 
Vairogs šogad uzsāka aktīvu darbību  
Eiropas izzināšanas virzienā. Pirmā 
aktivitāte ir piedalīšanās spēlē Iepazīsti  
Eiropu tiešsaistē (European online learning), 
kur interneta tiešsaistes režīmā vienlaicīgi 
tiekas divas jauniešu grupas no Eiropas  
Savienības viena pret otru. Veicot reģistrēša-
nos, katrai komandai vienlaicīgi ir jāatbild uz 
vairākiem jautājumiem par Eiropu. Par katru 
jautājumu ir dotas trīs iespējamās atbildes, 
no kurām dalībnieki izvēlas pareizo. Tēmas 
ir visdažādākās – par Eiropas Savienību un 
tās dalībvalstīm, Eiropas Parlamentu, kultūru, 
tradīcijām. Atbildēm dots konkrēts laiks, un 
tas tiek ieskaitīts rezultātā.

Kluba Vairogs jaunieši piedalījušās četrās 
spēlēs. Divās spēlēs pret Vācijas un Bulgā-
rijas jauniešu komandām tika gūtas uzvaras. 
Aktīvi gatavojās un spēlēs piedalījās Signija 
Gūtmane, Beāte Brigzne, Laila Gabrāne, Ali-
se Beta Havensonne, Katrīna Zaļonka, Liene 
Lāse un Ketija Zdanovska un Ričards Bušs. 
Jaunieši spēlēs piedalās ar lielu aizrautību, 

ikreiz pēc spēles reģistrējoties uz nākamiem 
spēļu dueļiem. 

Turklāt Eiropas Savienības programmas 
Jaunatne darbībā, kluba Vairogs aktīvākie 
jaunieši uzsākuši savu projektu Roku rokā 
Eiropā un savā novadā, ka arī pieteicās kā 
partnerorganizācija starptautiskajos projektos, 
ko organizē jaunieši no Spānijas un Polijas. 
Kaut arī ir sperti tikai pirmie soļi, pieteikšanās 
un projekts vēl nav apstiprināti, taču ieguvu-
mi ir acīmredzami – zināšanas par Eiropu, 

praktiskas iemaņas projektu realizēšanā un 
komandas darbā, komunikācijas prasmes uz-
labošana, iespēja labāk apgūt svešvalodas, 
valsts valodu, iespēja iepazīt Eiropas tautas un 
kultūras, tikties ar jauniešiem no citas skolas, 
pilsētas un valsts un vēl daudz kas cits iegūts 
un tiks sasniegts. Ja arī tu esi aktīvs un vēlies 
piedalīties šajās un daudzās citās aktivitātēs, 
kļūsti par kluba Vairogs biedru, aizpildot Paš-
valdības policijā anketu.

Māris Bomiņš

Ķekavas novada Dome apstiprināja 
Ķekavas novada Pašvaldības policijas 
maksas pakalpojumus, kurus novada 
iedzīvotāji var izmantot, rīkojot dažādus 
sabiedriskos pakalpojumus. 

Šis lēmums neattiecas uz Ķekavas no-
vada pašvaldības rīkotajām aktivitātēm.

Iedzīvotājiem, kuri vēlēsies izmantot šo 
iespēju, nepieciešams iesniegt Pašvaldības 
policijā iesniegumu. Policijas darbinieki, 
saskaņojot ar vadību, šos maksas pakal-
pojumus nodrošinās savā brīvajā laikā.

Vineta Bērziņa

Pakalpojums Cena (latos)
ar PVN par 1 stundu

Kājnieku patruļas postenis (viens darbinieks):  

§ dienas laikā (6.00–22.00) 4,80

§ nakts laikā (22.00–6.00) 6,00

§ svētku dienā (6.00–22.00) 7.20

§ svētku dienas nakts laikā (22.00–6.00) 8.50

AUTO patruļas postenis (divi darbinieki + automašīna):  

§ dienas laikā (6.00–22.00) 13,70

§ nakts laikā (22.00–6.00) 16,10

§ svētku dienā (6.00–22.00) 18,60

§ svētku dienas nakts laikā (22.00–6.00) 21,00

Pašvaldības policijas maksas pakalpojumi

Iepazīsti Eiropu 
caur klikšķi

Kluba vairogs jaunieši aktīvi iesaistās spēlē iepazīsti eiropu tiešsaistē.

Jaunas ceļa zīmes Baložos

Apstāšanās aizliegumi Skolas ielā un Uzvaras prospektā
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Sacensības Ziema 2011 noslēgušās. 
Lai vērtējums būtu objektīvāks, dalībnieki 
tiek iedalīti 17 vecuma grupās bez jebkāda  
vecuma ierobežojuma.

Jaunākā šo sacensību dalībniece vēl nav 
paspējusi nosvinēt savu trīs gadu jubileju, bet 
cienījamākais dalībnieks startēja septiņdesmit-
gadīgo vīru grupā.

Slēpošana ir ģimeņu sporta veids, tas re-
dzams ielūkojoties arī sacensību rezultātu 
tabulā – daudz vienādu uzvārdu – Ratnieki, 
Laviši, Žilko, Boļši, Šulci, Kristiņi un citi. Parasti 
tie ir bērni, kuri, izlasot afišu, mudina piedalīties 
sacensībās vecākus un vecvecākus. 

Iepriecina treneru atsaucība, kuri atved sa-
vus audzēkņus uz sacensībām – šoreiz kuplā 
skaitā un ar panākumiem startēja riteņbrauk-
šanas trenera Ulda Puzaka grupa. Piemēru 
jaunajiem sportistiem rāda pats treneris, izcīnot 
2. vietu savā vecuma grupā.

Slēpošanas trases sagatavošanai veltīts 
daudz laika un enerģijas, tāpēc patīkami ap-
zināties, ka tajā vienlīdz labi jūtas gan Latvijas 
valsts izlases dalībniece orientēšanās sportā 
Laura Vīķe, gan iesācēji.

Sacensību Ziema dalībniekiem bija iespēja 
piedalīties arī jautrā biatlona trasē ar improvizē-
tām šautuvēm guļus un stāvus; kā arī mēroties 
spēkiem ragaviņu vilkšanā. Šīs sacensības 
norit jau 10 gadus, tāpēc – uz redzēšanos 
2012. gadā!

Lauma Žilko

sports  9Ķekavas novads
2011. gada 15. februāris

Piedalies Ostvalda 
Kausā 2011

27. februārī pulksten 11.00 tiks dots 
starts gadskārtējam tautas slēpojumam 
Ostvalda Kauss 2011, šogad par starta vietu 
izraugot piemiņas akmeni slavenam Latvijas 
mežzinātniekam Eiženam Ostvaldam, kura 
vadībā 19. gadsimta beigās veikti Ostvalda 
kanāla rakšanas darbi. 

Iepriekš pieteikties sacensībām var līdz 
25. februārim pulksten 21.00 interneta viet-
nē www.ostvaldakauss.lv.

Distances garums ir 7,8 km, trases platums 
no 2 līdz 5 m; tiks sagatavotas gan klasikas 
sliedes, gan segums slīdsolim. Starts signāls – 
pie mājām Sili, apdzīvotā vietā Skujnieki, Ķeka-
vas novadā, bet finišs – Baložos, Rīgas ielas 
un Ostvalda kanāla krustošanās rajonā.

Distance ved gar Ostvalda kanālu un ir bez 
stāviem kāpumiem, tādējādi piemērota un pa 
spēkam ikvienam. Dalībnieki startēs septiņās 
dažādās vecuma grupās, un uzvarētāji tiks 
apbalvoti ar piemiņas medaļām, diplomiem 
un sponsoru dāvātām balvām.

Sacensības organizē biedrība Kusties!, fi-
nansiālu atbalstu sniedz Ķekavas novada paš-
valdības sporta aģentūra. Pasākuma interneta 
vietnē www.ostvaldakauss.lv var atrast plašāku 
ar slēpojumu saistītu informāciju. 

Lai veicinātu Ķekavas novada iedzīvotāju un 
skolēnu piedalīšanos slēpojumā, paralēli indi-
viduālam dalībnieku vērtējumam notiks Skolu 
Kauss un Novada Kauss izcīņa. Sacensībās 
Skolu Kauss tiks vērtēti katras Ķekavas nova-
dā esošās vispārizglītojošās skolas pārstāvju 
rezultāti jauniešu grupās, tāpēc skolēniem 
piesakoties jānorāda sava pārstāvētā skola. 
Savukārt Novada Kausa izcīņā tiks vērtēti 
katra novada teritoriālās vienības pārstāvētie 
iedzīvotāji atbilstošās grupās.

INTERESANTI FAKTI 
PAR EIžENU OSTVALDU
Eižens Ostvalds (1851–1932) bija augstā-

kās mežsaimnieciskās izglītības pamatlicējs 
Latvijā, vēlāk LU profesors un mežzinātņu 
goda doktors. E. Ostvalds laikā no 1883. līdz 
1906. gadam bija Rīgas pilsētas mežu pār-
valdnieka amatā. Viņa vadībā 1898. gadā sāka 
veidot mežu nosusināšanas sistēmu purvai-
najos mežos starp Ķekavu, Plakanciemu un 
Olaini, ierīkot 640 km garu grāvju sistēmu. Šīs 
aptuveni 40 km2 lielās platības galvenā noteka, 
Skujenieku–Daugavas kanāls, tiek saukts arī 
par Ostvalda kanālu. Šī noteka rakta rokām 
smilšainās, nenoturīgās gruntīs, tā tika izman-
tota arī koku pludināšanai. 

(Avots: interneta vietne www.katlakalns.lv)
Juris Žilko

Apstiprina brīvdabas 
slidotavas projektu

LEADER atklāto projektu konkursā ap-
stiprināts Ķekavas novada pašvaldības 
sporta aģentūras sagatavotais brīvdabas 
slidotavas izveides projekts. 

Lai izbūvētu slidotavu pie Ķekavas sporta 
kluba, izveidotu slidu nomu un iepirktu nepie-
ciešamo inventāru, 2011. gadā sporta aģen-
tūra saņems Eiropas Zivsaimniecības fonda 
finansējumu. 

Projekta kopējā summa ir gandrīz 
11 000 latu, bet Ķekavas novada pašvaldī-
bas līdzfinansējums 2011. gadā ir ~2400 latu.

Vineta Bērziņa

īsumā

Aizvadīto basketbola sezonu ļoti veik-
smīgi noslēdza Ķekavas basketbolisti. 
Oranžās bumbas turnīrā starp Olaines, 
Salaspils un Ķekavas novada basketbo-
listiem Ķekavas vidusskolas komandas 
izcīnīja čempiona titulus. 

Sacensības notika gan zēniem, gan meite-
nēm divās vecuma grupās – jaunākajā grupā 
līdz 12 gadiem un vecākajā līdz 16 gadiem. 

Oranžajā bumbā par čempioniem jaunā-
kajā grupā kļuva: Dita Endzele, Signe Zole, 
Anne Kāknēna, Keita Gorelova, Evita Post-
ņikova, Gerda Kūkuma, Robija Vīksna, Elīna 
Mizovska, Madara Baško, Kristiāna Bruže, 
Aleksandra Jakušenoka, Elizabete Morusa, 
Paulīne Maldupa, Anna Tetere, Linda Pjas-
ta, Dace Kolosovska, Kārlis Pētersons, Ver-
ners Žogla, Patriks Dauburs, Emīls Krūmiņš, 
Roberts Brigzna, Eduards Avotiņš, Regnārs 
Gudļevskis, Kristiāns Voicehovičs, Gusts Sa-
marskis, Mareks Biedriņš un Ingars Salmiņš.

Bet vecākajā grupā uzvarēja Vija Guseva, 
Daniela Postņikova, Ilze Usāne, Elīze Bruže, 

Krista Krūmiņa, Sintija 
Bušmane, Rūta Ro-
manosa, Anete Buliņa, 
Nauris Stašāns, Ivars 
Vanags, Rūdolfs Prie-
de, Arvīds Gargurnis, 
Dzintars Krūka, Se-
bastiāns Plaudis, Oli-
vers Lapsa, Roberts 
Dauburs un Armands 
Zelčs. Komandas  
trenēja Sarmīte Čapa un Andris Eglītis.

Komandas izcīnīja tiesības startēt Zem-
gales reģiona sporta spēlēs. Veiksmīgāk šīs 
sacensības aizvadīja meiteņu komandas. 
Abas komandas izcīnīja sudraba medaļas, 
piekāpjoties tikai Kandavas K. Mīlenbaha 
vidusskolas meitenēm. Zēni vecākajā grupā 
aizraujošā cīņā piekāpās Jelgavas 4. vidus-
skolas un Iecavas vidusskolas komandām, 
iegūstot bronzas medaļas.

Veiksmīgi Starpnovadu sporta spēlēs star-
tējušas Ķekavas vidusskolas tautas bumbas 

komandas. Zēnu komandas uzvarēja visus 
pretiniekus un astoņu komandu konkurencē 
ieguva kausu par 1. vietu. Uzvaru kaldināja 
Matīss Baško, Regnārs Gudļevskis, Klāvs 
Krūmiņš, Toms Krūmiņš, Kārlis Pētersons, 
Matīss Vaivars, Juris Intenbergs, Emīls Krū-
miņš, Toms Birkenšteins un Patriks Dauburs. 
Jāatzīmē arī pārējo Ķekavas novada sko-
lu komandu sniegums. Sevišķi privātskolas 
Gaismas tilts 97 zēnu iegūtā 4. vieta. Vēlēsim 
veiksmi Zemgales reģiona sacensībās!

Andris Eglītis

Satiksmes drošības konkursa 6.–8. klašu 
skolēniem Gribu būt mobils! pusfinālā uz-
varas laurus plūc Baložu vidusskolas ko-
manda, iegūstot tiesības startēt republikas 
finālā martā, informē Baložu vidusskolas 
direktore Vita Broka.

Baložu vidusskolas komandu Baložu mobīļi 
pārstāvēja Krista Ratniece, Anastasija No-
skova, Helēna Mūrniece, Viktors Kivlāns un 
Rihards Matīss Lipsnis.

Konkursu rīko Ceļu satiksmes drošības di-
rekcija, un tas notiek jau ceturto reizi. Ar katru 
gadu konkurss kļūst arvien populārāks, šogad 
tajā pieteicās rekordliels skaits komandu – 
398, kas ir par 77 komandām vairāk nekā 
iepriekšējā gadā.

Konkursa mērķis ir paaugstināt skolēnu zi-
nāšanu līmeni par satiksmes drošības jautā-
jumiem un veicināt drošai satiksmei nepiecie-
šamo iemaņu veidošanos ikdienas situācijām 
uz ceļa. Konkurss notiek divās neklātienes un 
divās klātienes sacensību kārtās (pusfinālā 
un finālā). Neklātienes kārtā Rīgas reģionā 
Baložu vidusskolas komanda sacentās 70 ko-
mandu konkurencē. Pirmās desmit labākās 
komandas turpināja cīņu pusfinālā.

Vineta Bērziņa

Čempioni basketbolā 
un tautas bumbā

Sporta sacensības Ķekavas novadā
Datums Laiks Sporta veids Sacensības

15. februāris 10.00 Florbols skolu starpnovadu spēles
16. februāris 19.30–21.00 basketbols nbdl (siev.) Floras maģija/Ķekava-Baldone
19. februāris 10.00 novuss latvijas čempionāts vīriešu komandām-augstākā līga
20. februāris 10.00 hokejs daugmales atklātais hokeja turnīrs
20. februāris 16.00–18.30 Florbols virslīgas spēle (siev.) Ķekavas novads-FK Ķekava/aXa
24. februāris 18.00 novuss rīgas pilsētas komandu čempionāts
24. februāris 18.30 Zolīte 2011. gada daugmales atklātais turnīrs 
24. februāris 21.00–23.00 Florbols 2. līgas spēle Ķekavas Bulldogi-rīgas lauvas
24. februāris 21.00–23.00 basketbols nbdl (vīr.) a7-BK Šampēteris
26. februāris 10.00 zolīte 2011. gada daugmales atklātais turnīrs 
27. februāris 13.00–15.30 Florbols virslīgas spēle (siev.) FK Ķekava/aXa-irlava/tukums
27. februāris 16.00–18.30 Florbols virslīgas spēle (siev.) Ķekavas novads-rSU/runway
1.marts 17.30 Florbols 1.līgas spēle (siev.) Ķekavas Bulldogi-rīgas lauvas/errea
3. marts 18.00 novuss rīgas pilsētas komandu čempionāts
3. marts 18.30 zolīte 2011. gada daugmales atklātais turnīrs zolītē
5. marts 10.00 zolīte 2011. gada daugmales atklātais turnīrs zolītē
5. marts 10.00 novuss latvijas čempionāts  vīriešu komandām, 2.līga
10. marts 21.00–23.00 basketbols nbdl (vīr.) a7-ctco
10. marts 18.00 novuss rīgas pilsētas čempionāts dubultspēlēs
12. marts 10.00 novuss latvijas čempionāts vīriešu dubultspēlēs
13. marts 13.00–15.30 Florbols virslīgas spēle (siev.) FK Ķekava/aXa-valmiera BSS
13. marts 16.00–18.30 Florbols virslīgas spēle (siev.) Ķekavas novads-rubene

Ķekavas vidusskolas meiteņu komanda jaunākajā grupā ar treneri 
Sarmīti Čapu

Uzvar konkursa 
Gribu būt mobils! 
pusfinālā

Baložu vidusskolas komanda kopā ar treneri 
Andri Žilko
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Aizvada ziemas sacensības

Slēpošana ir ģimeņu sporta veids. To sacensībās 
ziema 2011 ii pierāda Igors Pavilons uzmundri-
not dēlu Aleksu.
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Kultūras aģentūrā – 
nopietnas pārmaiņas

Viedoklis

Turpinājums no 2. lpp.
Piemēram, 5. februārī koncertzālē notika brīnišķīgs 

kamermūzikas koncerts Ziemas šūpulī, kurā piedalī-
jās dziedātāja Ieva Parša, pianists Jānis Maļeckis, kā 
arī J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektora Arta 
Sīmaņa vadītais Rīgas saksofonu kvartets. Mākslinie-
ki koncertzālē esošo akustiku novērtēja kā vienu no 
labākajām Latvijā.

Jau pavisam drīz, 25. februārī, notiks Latvijas radio 
kora koncerts Mīlas valši, bet aprīlī pie mums ciemosies 
aktieris Gundars Āboliņš, flautiste Dita Krenberga un 
komponists Valts Pūce kopprojektā Pasakas par ziediem! 
Maijā dzirdēsim Hertu Hansenu un Ēriku Kiršfeldu, sa-
vukārt, izcilos Rihardu Zaļupi, kā arī brāļus Oskaru un 
Raimondu Petrauskus no Xylem trio Ķekavas novadā 
gaidīsim septembrī. Šobrīd norit pārrunas par iespēja-
mo sadarbību ar Jauno Rīgas teātri, Valmieras teātri, 
jauniešu kori Kamēr..., Valsts akadēmisko kori Latvija, 
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, vokālo ansambli 
Framest un čellu ansambli Melo M. Protams, mums 
jādomā par dažādām gaumēm, tādēļ esam uzrunājuši 
arī populāro Lauri Reiniku, kurš veiktajās aptaujās pēc 
grupas Prāta vētra nosaukts kā gaidītākais mākslinieks 
mūsu novadā. Atsūtiet mums savu ideju, kuru mākslinie-
ku Jūs vēlētos redzēt Ķekavas novadā (e-pasta adrese: 
kultura@kekava.lv)! 

Otrkārt, šobrīd kultūras aģentūras darbu izvērtē Ķe-
kavas novada Domes veidotā komisija, kura revīzijas 
laikā secinājusi, ka aģentūrā nepieciešama nozīmīga 
reorganizācija. No aģentūras nākotnē sagaidāma vienota 
un savstarpēji koordinēta sadarbība, kā arī svaigāks 
skats uz sabiedrības pieprasījumu.

Treškārt, kultūras aģentūra ar martu uzsāks vērienīgu 
kultūras produktu reklāmu Ķekavas novadā. Kā pirmais 
jaunums ir Drauga karte, ar kuras palīdzību Ķekavas 
novadā deklarētajiem iedzīvotājiem būs iespēja iegādāties 
koncertu un pasākumu biļetes ar atlaidēm, kā arī nākotnē 
Drauga karšu īpašniekus ik nedēļu tiešsaistē informēsim 
par kultūras aktualitātēm novadā. Esam paredzējuši, ka 
Drauga karte iedzīvotājiem sniegs plašas atlaides arī 
Ķekavas novada iepirkumu vietās, taču būtiskākais, uz ko 
vēlamies koncentrēt jūsu uzmanību, – Ķekavas kultūras 
aģentūrā ietilpst 12 struktūrvienības: koncertzāle Doles 
tautas nams, Ķekavas bibliotēka, Ķekavas novadpēt-
niecības muzejs, Tūrisma informācijas centrs, Ķekavas 
kultūras nams, Baložu kultūras nams, Baložu bibliotēka, 
Katlakalna tautas nams, Katlakalna bibliotēka, Daugmales 
kultūras daļa, Daugmales bibliotēka, Daugmales radošās 
keramikas darbnīcas – visu nosaukto struktūrvienību 
pakalpojumi ir Jūsu rīcībā katru dienu. Mēs jūs patiešām 
ļoti gaidām! Par Drauga karti interesējieties Ķekavas, 
Baložu, Katlakalna un Daugmales bibliotēkās. Šobrīd 
norit darbs pie kultūras aģentūras avīzes Par Kultūru un 
interneta portāla www.parkulturu.lv izveides. 

Ceturtkārt, kultūras aģentūra uzsākusi darbu pie 
Eiropas Savienības projektu finansējuma piesaistes, 
kas, cerams, dos papildu finansējumu mūsu idejām 
un plāniem.

Piektkārt, kultūras aģentūra iesaistījusies starptautiskā 
sadraudzības festivāla Via Ķekava organizēšanā, kā arī 
plāno novadā organizēt ērģeļmūzikas festivālu, kurā tiks 
organizēta labdarības akcija ērģeļu būvniecībai Ķeka-
vas–Doles evaņģēliski luteriskā baznīcā, bet nākošgad 
rīkosim starptautisku koru konkursu Baložos. Savukārt 
fotomīļi varēs iesaistīties fotokonkursa Pavasaris Ķekavā 
2011 balvu izcīņā!

Ieceres mums ir milzīgas, tās nav aprakstāmas šajās 
dažās rindiņās. Taču visām iecerēm ir vajadzīgs Jūsu 
atbalsts un klātbūtne! Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai 
internetā www.kultura.kekava.lv! Iegūstiet mūsu Drauga 
kartes, saņemiet informāciju savā e-pastā un apmeklējiet 
kultūras aģentūras organizētos koncertus un sarīkojumus!

Aizpildiet jau tagad aptaujas anketu, kas pieeja-
ma šīs avīzes numurā, un nogādājiet tās tuvākajā 
bibliotēkā, un saņemiet Drauga karti!

Ceram, ka arī jūs esiet PAR KULTŪRU!

Sarunas brīdī aizritējusi tikai nedēļa, 
kopš Andis Damlics atstāja Ķekavas 
novada pašvaldības izpilddirektora 
amatu, lai iegūtās zināšanas un pie-
redzi izmantotu jaunajā darbā – starp-
tautiskās lidostas Rīga valdē. Taču 
viņā vēl joprojām mīt pārliecība par 
atgriešanos, sakot I’ll be back*. 

– Kādas tagad ir izjūtas, atskato-
ties uz aizvadīto laiku Ķekavas novada  
pašvaldībā?

– Tā atskatīšanās man notika jau kriet-
ni ātrāk, jau decembra vidū, kad pieņēmu 
lēmumu par aiziešanu no pašvaldības. Es 
pieķeros lietām un cilvēkiem, ar kuriem esmu 
kopā, tāpēc aiziet bija ļoti grūti. Šobrīd un vēl 
pēc gada, diviem noteikti domāšu par to, kas 
notiek pašvaldībā, kā tur klājas, kādi projekti 
attīstās, kāda valda politiskā situācija, par 
visiem jautājumiem, kas saistīti ar pašval-
dības darbu. Man tas ir būtiski, jo, kaut arī 
vairs nestrādāju pašvaldībā, es tomēr palieku 
Ķekavas novada iedzīvotājs. 

Katru rītu, braucot pa Pļavniekkalna ielu, 
pār četriem guļošajiem policistiem, arī šorīt, 
nodomāju – labi gan, ka mēs tos noasfaltē-
jām, jo patīkamāk gan pārbraukt, gan lielāks 
respekts, gan, nepašaubāmi, uzlabota gājēju 
drošība. Tas ir gandarījums, kas katru rītu 
atgādina par padarīto.

– Par ko vēl esat gandarīts?
– Gandarījumu sniedz jebkurš no iesākta-

jiem un īstenotajiem projektiem. Kā vērienī-
gāko jāmin bērnudārzu celtniecību Katlakalnā. 
Katlakalns man ir jo īpaši mīļš, jo tā ir mana 
dzimtene. Un es nekad pat neesmu apsvēris 
ideju, ka no turienes varētu doties projām. 
Esmu tur iesakņojies. Paldies deputātiem, ka 
viņiem pietika politiskās gribas šo bērnudārza 
projektu turpināt. Jāatzīst, ka lielāko darbu bija 
paveikusi pašvaldības pagaidu administrācija.

Tad, protams, sporta piebūves atklāšana 
pie Pļavniekkalna sākumskolas. Šī skola man 
uzjundī nostaļģiju. Tā ir mana pirmā skola, 
kur nomācījos tikai gadu, jo skolu bija plā-
nots likvidēt, un es pārgāju mācīties uz Rīgu. 
Paldies maniem vecākiem, ka tā bija Rīgas 
1. vidusskola, tagadējā 1. ģimnāzija. 

Atgriežoties pie projektiem, esmu priecīgs 
par pludmales volejbola laukuma izveidi Kat-
lakalnā. Tas man sniedz trīskāršu gandarī-
jumu, jo šī pašvaldības līdz tam nesakoptā 
zeme robežojas ar manu zemesgabalu. Un, 
ja esmu tāds, kas zemīti kopj, pļauj zāli, bet 
aiz sētas varžulājs... Tagad tā ir sakopta vide, 
kur katlakalnieši var uzspēlēt pludmales volej-
bolu, un esmu gatavs arī aktīvi līdzdarboties 
šī laukuma sakopšanā, to apļaujot ar savu 
traktoriņu. 

Neapšaubāmi ir bijuši citi vērtīgi projekti – 
klientu apkalpošanas centru izveide nova-
dā. Mēs esam kļuvuši daudz atvērtāki pret 
iedzīvotājiem, pieejamāki, tostarp cilvēkiem 
ar invaliditāti. 

Liels darbs pašvaldības līdzekļu ekonomijā 
tika veikts pērn vasarā, nomainot pašvaldības 
ēkai logus un modernizējot apkures sistēmu. 
Ieguldītās investīcijas, pēc maniem aprēķi-
niem, atmaksāsies pāris gadu laikā. 

Jāpiemin arī iesāktā Baložu vidusskolas 
piebūve, dambīša atdzimšana, Ķekavas vi-
dusskolas ieejas mezgla rekonstrukcija. Un, 
protams, Ķekavas sākumskolas telpu remont-
darbi vasarā, rezultātā tapušas mūsdienīgas 
labierīcības, sporta zālīte, jumts, kas netek, 
nosiltināti bērniņi. Uzlabota mājas siltuma 
noturības problēmas. Tie būti tie galvenie 
projekti, par kuriem būtu vērts atcerēties. 

– Vai pašvaldības darbā sastapāties ar 
izaicinājumiem? 

– Izaicinājumi ir visi pieminētie projek-
ti. Nākdams uz pašvaldības izpilddirektora 
amatu, biju lasījis likumu Par pašvaldībām, 
kādi būs pienākumi, bet man ne prātā nenā-
ca, ka tas būs tik interesants darbs, ka būs 
jāpiedalās un jāvirza tik daudzveidīgi projekti. 
Apzinājos, ka tas nebūs rutīnas darbs un ka 
nespēšu saplānot savu darba dienu tā, lai 
tajā nebūtu izmaiņas. Bet to, ka darbs būs 
tik daudzveidīgs un interesants, man nebija 
nojausmas.

Esmu gandarīts, ka laikā, kad tika veido-
ta jaunā koalīcija, Krūmiņa kungs [Ķekavas 
novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris 
Krūmiņš – red. piez.] bija novērtējis manas 
zināšanas un aicināja kļūt par pašvaldības 
izpilddirektoru. Piekritu, nesaprazdams, ko 
esmu apsolījis. No iepriekšējā rutīnas darba 
iekritu jaunā. Un izaicinājums bija veiksmīgi 
tikt ar šo darbu galā. 

– Ko esat ieguvis pašvaldībā?
– Tās ir zināšanas un pieredze, kas ta-

gad lidostā viennozīmīgi nāk par labu. Iegu-
vumi, protams, ir iepazīšanās ar cilvēkiem. 
Lai gan ar atsevišķiem jau biju pazīstams, 
strādājot pašvaldībā, viņus iepazinu no cita 
skatupunkta. 

Darbs bija tuvu mājām. Varēju pamosties 
pusastoņos no rīta un būt darbā laikus. Ļoti 
labi apzinos, ka ieguvumus ir tas, ka man ir 
daudz lielākas izredzes nākamajās pašvaldību 
vēlēšanās, kurās noteikti piedalīšos, jo man 
sen vairs nav vienaldzīgi, kas notiek Ķekavas 
novadā. Dienā, kad atvadījos no pašvaldības 
kolēģiem, teicu: “I’ll be back.”*

– Ne vienmēr taču tik gludi klājies, vai 

palikuši nepadarīti darbi, kurus būs jā-
turpina jaunajam pašvaldības vadītājam?

– Patiesībā vienmēr esmu bijis pārāk cil-
vēcīgs un mēģinājis katru cilvēku uzklausīt 
un izrunāties. Savas darbības laikā biju 
saņēmis arī pārmetumus no deputātiem 
un Domes vadības – ka jābūt stingrākam, 
jāoptimizē pašvaldības darbība, izvērtējot 
darbinieku skaitu un katra darbinieka indivi-
duālo ieguldījumu. Ja godīgi, tad pašvaldībai 
šeit ir lielas iespējas. Ir atsevišķi daļas, kur 
darbinieki ir par daudz. 

Bet, lai kas arī būtu jaunais izpilddirektors, 
paies laiks, kamēr viņš ar visu iepazīsies 
un spēs izvērtēt. Arī man tas prasīja laiku. 
Atceros, kad mums vēl nebija elektroniskā 
dokumentu vadības sistēma, bija jāraksta ar 
roku rezolūcijas uz papīra, tad ņēmu papīru 
kaudzīti uz mājām, blakus turēju pašvaldības 
nolikumu un skatījos, kam šis dokuments 
jāadresē.

– Kādām raksturiezīmēm jāpiemīt paš-
valdības izpilddirektoram? 

– Spītība. Neatlaidība. Pirmajā vietā jāliek 
godīgums. Ar negodīgu attieksmi pret darbu 
nebūs rezultātu. 

– Spītība pret ko? 
– Tā varbūt ir mana raksturiezīme un sa-

saucas ar neatlaidību. Mani vecāki audzinā-
juši, ka iesāktie darbi ir jāpabeidz. Ja tu esi 
teicis A, tad jāsaka arī visi pārējie burti. 

– Izpilddirektoram jāspēj sadzīvot ar 
lēmējvaru – deputātiem... 

– Spītība varētu parādīties arī šajā aspek-
tā. Jāprot pierādīt lēmējvarai sava taisnība, 
jāmāk paskaidrot pareizais ceļš, it sevišķi, 
ja kādai deputātu grupai nesakrīt uzskati ar 
pašvaldības speciālistiem, kuriem ir cits li-
kumisks skatījums, tad būtu pilnīgi aplami, 
ja izpilddirektors neatbalstītu šo speciālistu 
viedokli. 

– Ko novēlat jaunajam izpilddirektoram?
– Spēku. Izturību. Godīgumu pret šo intere-

santo darbu. Atbalstīt un virzīt tālāk iesāktos 
projektus.

Vineta Bērziņa
* no angļu val. – es atgriezīšos

Uz atgriešanos

“Pirmajā vietā jāliek godīgums.  
Ar negodīgu attieksmi pret darbu nebūs rezultātu.”

Fo
to

: v
in

et
a

 b
ēr

zņ
a



izglītība  11Ķekavas novads
2011. gada 15. februāris

Pļavniekkalnā  
virmo rosība

Katru mācību gadu Pļavniekkalna sākumskolas 
audzēkņi piedalās dažādos vietējos un starptautiskos 
konkursos, piedaloties ar lielu interesi, it sevišķi, 
zīmēšanas konkursos.

Aktīvu dalību skolēni izrādījuši gan vietējās zīmēšanas 
sacensībās, piemēram, tirdzniecības centra Liiba rīkotajos 
konkursos – Mārtiņdienas gailis, Es mīlu, Tikai mīlestība, 
iegūstot apmeklētāju atzinības rakstus par jaukajiem 
darbiņiem. Esam zīmējuši mūzikas klipu Latvenergo rī-
kotajā zīmējumu konkursā Esi drošs, kur skolēni saņēma 
atzinību par atjautīgajiem komiksiem. 

Interesanto tēmu dēļ starptautiskajā līmenī mūsu 
audzēkņi piedalījās zīmējumu konkursā Lidice, kas 
notiek jau vairākus gadus pēc kārtas. Esam startējuši 
arī Polijas, Igaunijas rīkotajos konkursos, kuros skolēni 
guvuši atzinību. 

Tāpat Pļavniekkalna sākumskolā lielā cieņa ir dziedā-
šana, dejošana un sportošana. Mazie ansambļa dziedātāji 
godam aizstāvējuši savu skolu skatēs. Šogad pirmo reizi 
startēsim arī ar savas skolas kori. Un kā tad nu bez 
dejošanas! Arī šeit mēs varam lepoties. Izturējuši bar-
gās žūrijas vērtējumu, tikām uz Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētkiem. 

Aktīvi arī sportojam. Sporta skolotāja ar audzēkņiem 
piedalās sporta spēlēs, slēpo, spēlē tautas bumbu. Katru 
gadu skolēni kopā ar saviem pedagogiem startē novada 
rīkotajos Bērnu sporta svētkos. Tāpēc talkā tiek aicināti 
arī skolēnu vecāki. Sportojam ne tikai klātienē, bet arī 
atbalstam Rīgas Dinamo spēlētājus, kuru rīkotajā kon-
kursā, saņemta godalga – hokeja spēles apmeklēšana 
kopā ar vecākiem. 

Tā vien liekas, tikai zīmējam, dziedam, dejojam un 
sportojam. Bet tā nu gluži nav. Arī mācāmies ļoti labi. 
Piedalāmies valsts mēroga rīkotajā matemātikas olimpiādē 
Tik? vai….Cik?, kurā jau trešo gadu pēc kārtas mūsu 
skolas audzēkņi gūst godalgotas vietas un atzinības. 
2009./2010. mācību gadā tajā startēja trešās klases 
audzēkne Elizabete Brūzīte, iegūstot trešo vietu. Šogad 
plānojam piedalīties starp novadu matemātikas olimpiādē 
sākumskolas skolēniem.

Cītīgi mācāmies, zīmējam, sportojam un lietderīgi 
pavadām brīvo laiku. Vācam makulatūru, esam par zaļu 
un veselīgu dzīves veida popularizēšanu, esam stādījuši 
ozoliņus, palīdzam zvēriņiem Rīgas Zooloģiskajā dārzā. 
Kaut esam mazi, padodas viss! Un kas gan audzēkņi 
būt bez viņu skolotājiem. Liels nopelns ir mūsu skolas 
pedagogiem. Tāpēc lielu paldies vēlos teikt ne tikai skolas 
audzēkņiem, bet arī viņu skolotājiem par ieguldīto darbu!

 Dzintra Medne

īsumā

27. janvārī Doles Tautas namā notika 
Fricim Bārdam veltīts skatuves runas kon-
kurss, kuram pieteicās 106 Ķekavas un 
Olaines novadu izglītības iestāžu audzēkņi 
ar individuālajiem priekšnesumiem.

Konkursa mērķis ir kopt latviešu valodas 
runas kultūru; padziļināt skolēnu, audzēkņu 
un pedagogu zināšanas runas mākslā; iedro-
šināt bērnus un jauniešus runāt literāri pareizā 
latviešu valodā un profesionāli vērtēt skolēnu 
un audzēkņu skatuves runas iemaņas.

Konkursa dalībnieks runā vienu prozas un 
vienu dzejas darbu pēc izvēles, un labākie 
tiek izvirzīti uz skati reģionā. Skatuves runas 
konkurss notika sešās vecuma grupās un di-
vās kārtās. Pirmā kārta izglītības iestādēs, bet 
otrā – novada konkursā Doles Tautas namā. 

Konkursa rezultāti
5–6 gadus vecie bērni no Ķekavas novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm:
1. vieta – Kārlis Tomsons (Privātskola Gaismas tilts 
97) un Raivo Štāls (PII Bitīte);
2. vieta – Gatis Čupovs (PII Zvaigznīte);
3. vieta – Estere Ulmane (PII Ieviņa). 
1.–2. klašu grupa
1. vieta – Reinis Dūdums (Privātskola Gaismas 
tilts 97);
2. vieta – Alise Līva Jansone (Ķekavas vsk.);
3. vieta – Linda Rieksta (Ķekavas vsk.).

3.–4. klašu grupa:
1. vieta – Edvards Innis (Privātskola Gaismas  
tilts 97);
2. vieta – Aleksandra Gluščenko (Olaines 2. vsk.);
3. vieta – Artūrs Dūdums (Privātskola Gaismas 
tilts 97).

5.–7. klašu grupa:
1. vieta – Niks Mastiņš (Olaines 1. vsk.);
2. vieta – Violeta Andrejeva (Olaines 2. vsk.);
3. vieta – Agate Anna Grebže (Privātskola Gaismas 
tilts 97).

8.–9. klašu grupa:
1. vieta – Kate Kaulakalna (Privātskola Gaismas 
tilts 97);
2. vieta – Anete Buliņa (Privātskola Gaismas tilts 97);
3. vieta – Elizabete Enne (Daugmales pamatskola). 

10.–12. klašu grupa:
1. vieta – Jelizaveta Paulova (Olaines 2. vsk.);
2. vieta – Alans Broks (Ķekavas vsk.);
3. vieta – Jānis Dumpis (Ķekavas vsk.).

Vineta Bērziņa

Pļavniekkalna sākumskola divu pēdē-
jo gadu laikā strauji attīstās – 2009. gada 
nogalē durvis vēra jauna un plaša sporta 
zāle, bet pērn septembrī – moduļu korpuss, 
kas šajā mācību gadā ļāva uzņemt vairākus 
desmitus pēc zināšanām alkstošu bērnu. 

2010. gada pavasarī skola tika veiksmīgi 
akreditēta, un viena no akreditācijas komisi-
jas rekomendācijām ir Pļavniekkalna sākum-
skolā īstenot pamatizglītības programmu līdz 
6. klasei. Šobrīd skolas vadība strādā pie šīs 
programmas izstrādes, lai to varētu veiksmīgi 
licencēt un īstenot.

Skolēnu skaits izglītības iestādē katru gadu 
aizvien palielinās. Pateicoties moduļu izvie-
tošanai pie sākumskolas, šajā mācību gadā 
zināšanas iegūst 116 skolēni, 40 no tiem ir 
pirmklasnieki.

Tas, ka visās klašu telpās ir datori un 
internets, mums ļāvis pilnībā pāriet uz  
e-klasi. Līdz ar to skolēnu vecākiem regulāri ir 
iespēja sekot sava bērna sekmēm, izaugsmei 
un ērtāk komunicēt ar skolotājiem.

Ņemot vērā skolēnu skaitu, pedagogiem ir 
iespējams nodrošināt individuālu pieeju kat-
ram bērnam. Tāpēc nereti vecāki, kuriem 
ir bērni ar īpašām vajadzībām un kuri var 
apmeklēt izglītības iestādi, izvēlas tieši Pļav-
niekkalna sākumskolu. Skolēniem ir pieejams 
gan logopēds, gan speciālais pedagogs.

Mūsu skolā jau daudzus gadus bērni angļu 
valodu var apgūt fakultatīvi no 1. klases, bet 
4. klasē viņi sāk mācīties otro svešvalodu – 
krievu valodu.

Tāpat aktīvi iesaistāmies dažādos starp-
tautiskajos projektos. Šajā mācību gadā jau 
iesniegti divi projekti – Comenius Asistents un 

Comenius skolu daudz-
pusējais projekts.

Skolā darbojas pa-
garinātās dienas gru-
pa līdz pulksten 17.00. 
Skolēniem šajā laikā ir 
iespēja piedalīties da-
žādos interesantos un 
daudzveidīgos pulciņos. 
Šobrīd tiek piedāvāts 
plašs interešu izglītības 
pulciņu klāsts: vispārē-
jās fiziskās sagatavotī-
bas grupa (sporta pul-
ciņš), ansamblis, runas, 
rokdarbu un vides izglī-
tības pulciņi, tautisko 
deju kolektīvs un koris. 

Katrai klasei reizi ne-
dēļā ir ritmikas nodarbī-
ba, kuru vada tautisko 
deju kolektīva Pie Dau-
gavas skolotāja Daina 
Marija Zozuļa. Kopš 
skolas atjaunošanas 
deju kolektīvs ir pie-
dalījies Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos.

Mūsu skolas kolektī-
vam ir vairāki nākotnes 
plāni un sapņi, bet kā 
galvenos vēlētos minēt 
šos: uzsākt īstenot pamatizglītības program-
mu līdz 6. klasei ar valodu novirzienu, iekārtot 
un sertificēt medicīnisko kabinetu, lai skolā uz 
vietas būtu medmāsa.

Liels paldies skolas pedagogiem par ie-
guldīto darbu skolēnu izglītošanā un audzi-
nāšanā!

Agita Baltmane

Plāno īstenot pamatskolas programmu līdz 6. klasei

Izmēģina prasmi 
runāt dzeju

Jaunākie konkursa dalībnieki gandarīti par savu uzstāšanos.

Kā balvu Ķekavas novada pašvaldības konkursā mūsu dzīves telpa 
Ķekavas novadā pēc ... gadiem ieguva ekskursiju uz Rīgas HES.

Pļavniekkalna sākumskolas deju kolektīvs pie daugavas
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Atbalsti video pētījumu 
Ķekava–Sibīrija

Doles Saviesīgā biedrība un nodibinājums Fonds 
Sibīrijas bērni aicina kļūt par sadarbības partneri 
dokumentāla video pētījuma Ķekava–Sibīrija, Omskas 
apgabals veidošanā, sniedzot finansiālu atbalstu ceļa 
izdevumu segšanai uz Omskas apgabalu, kur tika 
izsūtītas šodien Ķekavā dzīvojošās dzimtas. 

Video pētījuma galvenais mērķis ir caur dzimtu likte-
ņiem parādīt traģiskos notikumus Latvijas vēsturē, kad 
uz Sibīriju tika izsūtīti tūkstošiem cilvēku. Filmai Ķeka-
vas novada Dome piešķīra Ls 4500. Atbalstot filmas 
veidošanu, tās titros un reklāmas materiālos tiks minēti 
sadarbības partneri. 

Doles Saviesīgai biedrībai ir sabiedriskā labuma or-
ganizācijas statuss (LR FM lēmums Nr. 223, 2006. gada 
23. oktobrī).

Doles Saviesīgās biedrības rekvizīti:
Reģ. nr. 40008010168
Doles Tautas nams, Rīgas ielā 26, Ķekavā, Ķekavas 
novads, LV 2123
Banka: Dnb NORD Banka
Konta Nr. LV97 RIKO 0002 0105 0280 9
Ar norādi – video pētījuma Ķekava–Sibīrija, Omskas 
apgabals

Valdis Ozols, 
Doles Saviesīgās biedrības valdes priekšsēdētājs



12  kultūra Ķekavas novads
2011. gada 15. februāris

KONCERTZĀLE – DOLES TAUTAS NAMS
15. februārī 
16.00–19.00

Sirsniņballe bērniem kopā ar Skrīveru saldumiem – 
bērniem no 6–12 gadiem.
ieeja – ls 2 ar Drauga karti (bez kartes ls 4)

24. februārī 
19.00

m.  ozoliņa dokumentālā Kaupēns. ieeja  – ls  1 ar 
Drauga karti (bez kartes ls 2)

25. februārī 
19.00 

Latvijas koncerti vieskoncerts mīlas valši – Latvijas radio 
koris. ieeja – ls 4 ar Drauga karti (bez kartes – ls 5)

5. martā 
21.00–3.00

disko – balle pie galdiņiem ar grupu tranzīts. 
ieeja – ls 5 ar Drauga karti (bez kartes ls 6)

7. martā 
18.00

Ķekavas bibliotēka aicina uz tikšanos ar dzejnieku 
arvīdu diniju deģi.
ieeja bez maksas

10. martā 
19.00

kinopunkts! 2010. gada muzikāla, romantiska, drāma 
Solis augšup 
ieejas maksa – ls 0,01

15. martā 
18.00

kino vakars ar evaņģēliski luterisko draudzi. ieeja 
bez maksas

17. martā 
19.00

muzikālā ceturtdiena – Klasiskās mūzikas koncerts 
klavierēm un vijolei.
ieeja ar Drauga karti bez maksas (bez kartes ls 1)

BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
20. februārī 
18.00

v. sarojana teātra izrāde ei, Jūs tur, režisors p. nebars, 
scenogrāfs t. grīnbergs, aktieri t. auniņš, i. tropa, 
m. zvagulis. 
ieeja – ls 2,50 ar Drauga karti (bez kartes ls 3,50) 

23. februārī 
19.00

kinopunkts! 2010. gada muzikāla, romantiska, drāma 
Solis augšup. 
ieejas maksa – ls 0,01

26. februārī 
18.00

paaudžu sadancošanās koncerts tautiskos ritmos 
metenītis šurp nākdamis atnesa kaudzi pankūciņu. 
piedalās tautas deju kolektīvi – akači, robežnieki, rota, 
Jaunība, Ābolīši, Ābeļzieds, Baloži. 
ieeja – ls 0,50 ar Drauga karti (bez kartes ls 1)  

27. februārī 
18.00 

koncertprogramma audiobiogrāfija – a. mielavs ar 
grupu Pārcēlāji. 
ieeja – ls 4–6 

5. martā 
11.00

konkurss Baložu cālis 2011. divas vecuma kategorijas 
cālis (līdz 5 gadiem, ieskaitot) un cālis Seniors (6–7 
gadi). pieteikšanās līdz 24.02.2011.
ieeja – ls 1 ar Drauga karti (bez kartes ls 2) 

12. martā 
22.00–3.00

atpūtas vakars pie galdiņiem retro disko balle 
maskarāde es mīlu 70. un 80. dj georgs no valmieras. 
ieeja – ls 3 ar Drauga karti (bez kartes ls 4)

16. martā 
19.30  

režisora, aktiera un dziesminieka vara vētras koncerts 
dziesmu albuma Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt... 
ieeja – ls 3–6 

18. martā 
10.00 un 
12.30

muzikālā izrāde bērniem Princese uz zirņa, Kabatas 
viesizrāde.
režisore – d. balčus, komponists – v.pūce, aktieri un 
mūziķi  – k.  salmiņš, k.  balčus, z.  meldere, e.  avots, 
a. ozoliņa, e. silāre, e. balčus. ieeja – ls 2 

DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
22. februārī 
15.30

diskusija pie tējas tases viss par… un ap… vīriešiem – 
māja alpi.
ieeja ar Drauga karti bez maksas (bez kartes ls 1)

26. februārī 
11.30

Pasaku rīts. māja alpi.
ieeja ar Drauga karti bez maksas (bez kartes ls 1)

5. martā 
11.30

daugmales pamatskolas zālē tikšanās un nodarbība 
kopā ar vienkārši Ziņģīte autori i. ziņģīti. ieeja – ls 1,50 
ar Drauga karti (bez kartes ls 2,50)  
Lūgums uz plānotajiem pasākumiem iepriekš pieteikties 
pie a. Lubovas pa tālr. 26648571, jo vietu skaits 
ierobežots!

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
12. februārī 
12.00

iK vecie draugi pasākums – ar mīļiem vārdiem sagaidīt 
un sveikt. par skanīgu un dziesmotu atmosfēru 
rūpēsies v. miesnieks. ieeja – ls 2 ar Drauga karti (bez 
kartes ls 3)

26. februārī 
16.00

romantisks koncertstāsts – Sirds izdzied mīlestību. p. g. 
teātra oranžērija 
ieeja – ls 3 ar Drauga karti (bez kartes ls 4) 

4. martā 
19.00

Latviešu tautas Dzīvesziņa – tikšanās ar folkloras un 
tradīciju pētnieci, skolotāju s. lodiņu. Latviešu tautas 
simbols – kokle. ieeja – ls 1,50 ar Drauga karti (bez 
kartes ls 2,50)  

12. martā 
12.00

ik vecie draugi pasākums 
Un pavasaris sirdī mīlestību nes
ieeja – ls 2 ar Drauga karti (bez kartes ls 3)  

22. martā 
18.00

katlakalna bibliotēka aicina uz tematisku tikšanos 
Kā domas un spriedze var ietekmēt slimību rašanos ar 
kineziologu jeb kustību ārstu v. bebrišu 
ieeja bezmaksas 

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS 
19. februārī 
17.00 un 
20.00

jaunā miltu teātra muzikālā pirmizrāde Kaiju kalns
ieeja – ls 1 ar Drauga karti (bez kartes ls 2)

23.februārī 
17.30

teātra draugu klubiņa izbraukums uz izrādi – anna 
Karēņina – rīgā
biļešu iepriekšēja pieteikšana. 

3.martā 
19.00 

dāmu klubiņa tikšanās
ieeja ar Drauga karti bez maksas (bez kartes ls 1)

8.martā 
19.00

Fotoizstādes Sieviete skaistā un mainīgā – atklāšana 
un vīrišķīgs koncerts.
ieeja ar Drauga karti bez maksas (bez kartes ls 1)

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
muzeja pamatekspozīcija Ķekava laiku lokos
karikatūru izstāde Karikatūristam imantam melgailim – 88 
mākslinieka un novadnieka edgara ozoliņa dzīve un daiļrade
DRAUGA KARTI Ķekavas novadā deklarētie iedzīvotāji var 
saņemt Ķekavas, Baložu, Katlakalna un Daugmales bibliotēkā, 
tālrunis uzziņām – 67969224; e-pasta adrese: kultura@kekava.lv; 
www.kultura.kekava.lv

Afiša

Ķekavas Mūzikas skola aizvadītajos 
gados realizējusi vairākus starptautiskās 
sadarbības pasākumus ar Somiju, Poliju, 
Igauniju. Notikumiem bagātākā un ilgsto-
šākā sadarbības vēsture ir ar Tabasalu 
Mūzikas skolu no Igaunijas, kura aizsākās 
pirms pieciem gadiem. šogad jubilejas 
gads, kurš tiks aizvadīts ar trīs apmaiņas 
vizītēm Nordplus projekta ietvaros. 

Apmaiņas pirmais posms Ķekavas Mūzikas 
skolā noritēja janvārī, kad sadarbības ietva-
ros 20 Tabasalu Mūzikas skolas audzēkņi 
un seši pedagogi viesojās ne tikai Ķekavā, 
bet apmeklēja arī Siguldas Mākslu skolu un 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. 

Galvenais pasākums, ar ko vainagojās šīs 
piecas dienas, bija kopīgi iestudētais koncerts, 
kurā igauņu bērni muzicēja kopā ar mūsu 
koncertmeistari, savukārt igauņu kolēģi iztei-
ca savu redzējumu un vērtējumu par mūsu 
audzēkņu iestudētajiem igauņu komponistu 
skaņdarbiem. 

Kamēr audzēkņi piedalījās mūzikas vik-
torīnā, pedagogi apmainījās viedokļiem par 
mūzikas izglītības kopīgajām un atšķirīgajām 
problēmām. Savstarpējas tikšanās un meistar-
klases notika saksofona un akordeona klašu 
pedagogiem. Tika izteiktas dažādas idejas, 

kuras realizēs nākamajos 
projekta posmos – kopī-
gu ansambļu skaņdarbu 
iestudēšana, apmainoties 
ar nošu materiāliem un 
apvienotās mūzikas teo-
rijas apguves aktivitātes. 

Igauņu skolotāji un 
direktors Kalevs Konsa 
iepazinās ar mūsu pe-
dagogu Eiropas Sociālā 
fonda projekta Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana izglītības sistē-
mas optimizācijas apstākļos materiāliem un 
iesākto profesionālās ievirzes mūzikas izglī-
tības reformu. Igaunijā jau pastāv pedagogu 
atestācijas četru līmeņu sistēma, uz kuru 
nākotnē plānots pāriet arī pie mums, Lat-
vijā. Mūzikas skolas Igaunijā nedotē valsts, 
bet tās pilnībā nodotas pašvaldību ziņā, kas 
atsevišķām nabadzīgākajām pašvaldībām 
ir apgrūtinoši. Lai arī neviena skola nav lik-
vidēta, tomēr būtiska atšķirība ir skolotāju 
atalgojuma apmērā un skolu materiāli teh-
niskajā nodrošinājumā. 

Tā kā Tabasalu Mūzikas skolā ir arī māks-
las nodaļa, audzēkņi un bērni ar lielu aizrautī-
bu piedalījās radošajā darbnīcā Leļļu Mākslas 

muzejā un iepazinās ar jūgendstila arhitek-
tūras ēkām un muzeju Rīgā. Atpūtas brīžus 
bērni pavadīja kopīgās sportiskās aktivitātēs 
gan uz kalna, gan sporta kompleksā. 

Pateicoties šādām apmaiņas program-
mām, bērni un pedagogi gūst plašāku re-
dzējumu par muzikālām un pedagoģiskām 
norisēm arī ārpus Latvijas, kas ir gan izglī-
tojoši, gan motivējoši. Savstarpējā komuni-
kācijā rodas jaunas ierosmes turpmākam 
darbam.

Daiga Ventniece

Ar temperamentīgu, emocionālu un 
dinamisku koncertprogrammu Katlakalna 
Tautas nama vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs Savieši 29. janvārī svinēja savu 
10. pastāvēšanas gadskārtu. 

Jubilejas koncertu, izdejojot visu Latvijas 
novadu deju rakstus, veidoja gan esošie, 
gan bijušie Saviešu kolektīva dalībnieki. 
Pasākumu kuplināja jauniešu deju kolek-
tīva Katlakalns un Baldones vidējās pa-
audzes deju kolektīva Degsme sniegums. 
Šo desmit gadu laikā kolektīvā dejojuši 60 
dalībnieki.

Dzimšanas dienā kolektīvu, tā vadītājus 
Vitu Priedi un Agri Vīksniņu un viņu ko-
mandu sveica Ķekavas novada pašvaldī-
bas vadība un citi sadancošanas draugi no 
Ķekavas un tuvākajiem novadiem. 

Kolektīvs savā jubilejas koncerta afišā 
trāpīgi definējis savas izjūtas, sagaidot savu 

10. jubileju, un turpmā-
ko darbības uzdevumu: 
“Joprojām šķiet, ka dzī-
ve tikai sākas, ka trūkst 
vēl pieredzes un mākas, 
ka viss vēl tikai būs, ka 
viss vēl nāks, kļūs mūsu 
uzdevums pilnīgāks.”

Saviešu kolektīva 
dalībnieki Solvita un  
Ilgonis: “Mūsu jubilejas 
pasākums noslēdzies, 
bet vēl aizvien sajūtams 
koncerta laikā gūtais satraukums un gan-
darījums par paveikto. Daudzi no mums 
atkal un atkal pārskatīs pasākuma bildes, 
jo negribēsies aizmirst šo dienu, kurai tik 
ilgi bijām gatavojušies. Gribam pateikt lielu 
paldies visiem Saviešiem par kopības sajūtu 
koncertā, par vienotību, jo īpaši bijušajiem 

dejotājiem, kuri atrada laiku, lai atkal sa-
nāktu un sadancotu kopā ar mums. Esam 
gandarīti, ka mums ir tik stabili Saviešu pa-
mati un ceram, ka arī turpmāk šī tradīcija 
turpināsies un kolektīvam svarīgos brīžos 
mūs atbalstīs ar savu deju soli.”

Vineta Bērziņa

“No likteņa nolemtā pat Dievs neaiz-
bēgs” - šis Herodota izteiciens nāk prātā, 
domājot par to, kas pašreiz notiek ar kori 
Mozaīka. Vai toreiz mazais Rūdolfs, sēžot 
Nacionālā teātra orķestra bedrē un vērojot 
diriģenta Jāņa Grigaļa darbu, varēja iedo-
māties, ka pēc vairākiem gadiem šis pats 
diriģents būs noskatījis viņu kā sava kora 
Mozaīka mantinieku.

Pārdzimšanas koncertā Pastāvēs, kas pār-
mainīsies diriģents Jānis Grigalis kopā ar kori 
Mozaīka atskatījās uz paveikto un nodeva 
diriģēšanas stafeti jaunajai komandai – diri-
ģentam Rūdolfam Bērtiņam, kormeistariem 
Jānim Almanim un Mārtiņam Subatovičam.

Pats Jānis Grigalis saka, ka viņš no kora 
neaiziet, viņš ir tepat blakus ar savu pado-
mu, ar atbalstu un noteikti piedalīsies lielā-
kos projektos, bet jādod iespēja jaunajiem. 
Atstāt kori jaunam diriģentam ir apzināts 
un pārdomāts J. Grigaļa lēmums, kurš tika 
iznēsāts apmēram gada garumā. Rūdolfu 
Bērtiņu Jānis izvēlējies pēc rūpīgām pārdo-
mām, summējot visus par un pret, kā arī 
konsultējoties ar citiem Mūzikas akadēmijas 
kolēģiem. Godīgums un darbs ar pilnu atdevi 
ir tie argumenti, kuru dēļ tieši Rūdolfs kļuva 
par kora Mozaīka mantinieku.

Kā jaunais diriģents jūtas esot kora priekš-
galā? “Ļoti labi” – tā smaidot atbild Rūdolfs. 

Visvairāk viņu priecē tas, ka cilvēki nāk un ir 
pieteikušies arī jauni dziedātāji. Šobrīd viņš 
izjūt lielu atbildību par kori, vakaros ir vairāk 
jādomā, ko un kā darīt. Pašreiz galvenais ir 
noturēt Mozaīku līmenī, bet sapņot jau nevie-
nam nav aizliegts, varbūt ar laiku.... kas zina?

Kā šīs pārmaiņas vērtē paši dziedātāji? 
Principā pozitīvi, tā varētu raksturot kopējo 
viedokli. Savs labums jau esot katram, stili 
gan abiem atšķiroties, esot mazliet nepierasti. 
Vērtīgākais ir tas, ka jaunie diriģenti strādā 
kā vienota, dinamiska komanda, to atzīst visi. 

Nav neviena patiesāka tiesneša kā laiks, 
kas izvērtē visus plusus un mīnusus. Bet 
šobrīd vēlam veiksmi jaunajai komandai un 
izturību – dziedātājiem. Lai izdodas! 

Anda Kirilova

Pastāvēs, kas pārmainīsies

Kolektīvs savieši aizrauj skatītājus ar raitajiem deju soļiem savā 
jubilejas koncertā.

Savieši sagaida 10. gadskārtu

Uzklausa igauņu 
pieredzi mūzikas jomā

meistardarbnīca Leļļu mākslas muzejā
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