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Lielajā talkā – necerēta 
iedzīvotāju atsaucība

21. aprīlī Ķekavas novada iedzīvotāji aktīvi piedalījās Lielajā talkā. Šogad no visām talkošanas reizēm bija vislielākā iedzī-
votāju atsaucība. Kopumā tika reģistrēta 31 talkošanas vieta, no tām Ķekavas pagastā bija 24, Baložu pilsētā – piecas un 
Daugmalē – divas. Taču talkoja arī citviet.                                                                                                              Turpinājums 3. lpp.

No ābeļzariem pašus baltos ziedus  
Es tavās delnās gribu purināt [..]

Es gribu savās plaukstās paņemt starus, 
Kā saules tiltu tavā priekšā klāt.

Ķekavas novada dome
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Lielās talkas dienā Baložu pilsētā tika 
stādīti kociņi – vētras laikā izgāzto 
koku vietā. 
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Izdevumā Ķekavas Novads publicētie materiāli  
ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada Domes viedokli. 
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors. 

Latvijas savienības Černobiļa valde 
18. aprīlī apbalvoja ar Goda zīmi Ķekavas 
novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnie-
ku Juri Krūmiņu par atbalstu Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnie-
kiem un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldī-
bas darbā. 

Apsveicam!

Apbalvo ar Goda zīmi

Ķekavas novada sporta gada ietva-
ros 26.–28. jūlijā novadā notiks starptau-
tiskās sporta spēles VIA Ķekava, kurā 
aicināti ar savām sportistu komandām 
piedalīties gan sadarbības pašvaldības 
Latvijā un ārvalstīs, gan arī novadnieki – 
sportot mīļotāji.  

Interesi par dalību izteikušas tādas 
partnervalstis kā, piemēram, Lietuva, 
Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Turcija, Polija, 
Azerbaidžāna un Vācija. 

Sporta aģentūras direktore Dace Cīrule 
uzsver, ka šīs sporta spēles būs viens no lie-
lākajiem pasākumiem novadā pasludinātajā 
Sporta gadā, kas pulcēs vienkopus ne tikai 
vietējos un ārvalstu sportistus dažādās spor-
ta disciplīnās, bet arī sportistu atbalstītājus 
un ģimenes, kas piekopj aktīvu un veselīgu 
dzīvesveidu. Arī tiem novadniekiem un vie-
siem, kuri ar sportu ir uz Jūs, būs interesanti 
apmeklēt citas aktivitātes sporta spēļu VIA 
Ķekava laikā, piemēram, dažādus kultūras 
pasākumus, izstāžu un degustāciju ielas, 
draudzības spēles, izsoles, atrakcijas un 
daudz citu aizraujošu un izklaidējošu nori-
šu. Aicinām Ķekavas novada uzņēmējus uz  
sadarbību!

Sporta spēļu noslēgumā – 28. jūlija vaka-
rā – sporta laukumā pie Ķekavas sporta klu-
ba notiks uzvarētāju apbalvošana, pēc kuras 
ikviens varēs izdejoties zaļumballē.

Runājot par plānotajām sporta sacensī-
bām sportistiem, D. Cīrule informē, ka viņiem 
būs iespējas sevi pierādīt tādās disciplīnās 

kā pludmales volejbols, basketbols, futbols, 
strītbols, florbols, brīvā cīņa, vieglatlētika.

Savukārt ikviens savu sportisko garu 
varēs demonstrēt, piemēram, ūdens  
tūrismā, velostafetē un velodrošībā, futbolā,  
pludmales volejbolā, šautriņu mešanā, no-
vusā, svarbumbu celšanā, jautrības stafetē 
un virves vilkšanā.

Starptautisko sporta spēļu dienā, kad 
jau sāksies sīvas cīņas starp sportistu ko-
mandām dažādās disciplīnās, Doles Tautas 
namā pulcēsies sporta jomas organizētāji –  
Ķekavas novada sporta klubi un sporta 
interešu pulciņu izglītības iestāžu sporta 
speciālisti, Pierīgas pašvaldību speciālisti, 
lai diskutētu, dalītos pieredzē un zināša-
nās par sporta jomas attīstību reģionos, kā 
arī uzklausītu nozares ekspertu padomus  
finanšu piesaistē sporta jomai.

Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģentūra aicina visus novadniekus būt aktī-
viem un jūlija nogali izbaudīt sportiskā gai-
sotnē, kā arī 28. jūlija rītā piepulcēties svētku 
gājienam no tirdzniecības centra Liiba līdz 
futbola kluba Auda stadionam. 

Sporta aģentūras direktore D. Cīrule 
atzīst, ka Sporta gada ietvaros Ķekavas 
novada sportisti aktīvi piedalās arī citās da-
žāda mēroga sacensībās. Latvijas III olimpi-
ādē startē gandrīz 130 sportistu, labākie no 
tiem 6.–8. jūlijā dosies uz finālsacensībām 
Liepājā. Atzīmējot Starptautisko bērnu aiz-
sardzības dienu, 25. maijā novadā notiks 
bērnu sporta spēles, kurā piedalīsies bērnu-

Starptautiskās sporta spēles VIA Ķekava

Seko līdzi starptautisko sporta spēļu 
VIA Ķekava jaunumiem interneta 
vietnē http://via.kekava.lv! 

dārza un sākumskolu audzēkņi. Savukārt 
10.–12. maijā Ķekavas novada sporta skola 
rīko gadskārtējo starptautisko turnīru māks-
las vingrošanā Mazās Zvaigznītes.

Sporta aģentūra ir padomājusi arī par 
sportiskām aktivitātēm iedzīvotājiem – visi 
aicināti, piemēram, uz pludmales volejbola 
sacensībām Ķekavā vai velokrosu Baložos.  

Atgādinām, ka pērn septembrī pirmo 
reizi notika vērienīgs starptautiskais sadrau-
dzības festivāls VIA Ķekava, kura mērķis bija 
iepazīt kultūras daudzveidību, valstu kultūras 
nacionālos dārgumus un tradīcijas un sav-
starpējo valstu attiecību stiprināšana. 

Vineta Bērziņa

Maija pirmajā sestdienā ar aktīvu un 
aizrautīgu dalībnieku piedalīšanos tika 
sākta tūrisma vasaras sezona Ķekavas 
novadā.

Pasākumam Apceļo Ķekavas novadu 
ar velo 2012! starts tika dots plkst. 11.00 pie 
Doles Tautas nama. Kopā bija pulcējušies  
13 dalībnieku, kuri pārstāvēja sešas komandas.

Saņēmuši kartes ar atzīmētiem 23 kon-
trolpunktiem – tūrisma, dabas un kultūr-
vēsturiskiem objektiem –, komandas de-
vās četru stundu garā ceļojumā ar saviem 
velosipēdiem. Dalībniekiem bija iespēja 
apmeklēt gan jau labi zināmus objektus, 
gan no jauna atklāt un izzināt dažādus ob-
jektus Baložos, Ķekavā un Daugmalē.

Finišā dalībnieki saņēma suvenīrus no 
Daugmales Bišu Jāņa. Veiksmīgākās koman-
das bija Bebri, Purenes un Debitantes. Koman-
das balvās saņēma tūrisma un veloinventāru, 
bet pārējie dalībnieki - veicināšanas balvas.

Interesenti pie Ceļu satiksmes drošī-
bas direkcijas pārstāvjiem varēja iegūt ve-
losipēda vadītāja apliecības.

Šajā dienā savu vasaras sezonu sāka arī 
citi tūrisma uzņēmumi. Skvoša dārzā Zanzi-
bāra šajā sezonā iesācēji var apgūt skvošu 
sertificēta trenera vadībā, bet bērni – izvest 
pastaigā pundurtrusi. Un, protams, šeit no-
tiek vislabākās ballītes zaļumos ar lielo rota-
ļu laukumu, skvošu, kroketu un braucieniem 
ar kanoe laivām pretī saulrietam! Īpaša ziņa 
vecākiem – aicinām skolēnu ekskursijas un 
plānojam bērnu vasaras nometni. Sekojiet 

Atklāj tūrisma sezonuTev mūžam dzīvot, Latvija, 
Tu tēvzeme mums Dieva dota! 
Lai Latvju tauta vienota,
Aug spēkā, slavā, daiļumā!
(Vilis Plūdonis)

Sveicu Ķekavas novada 
iedzīvotājus
Latvijas Republikas 
Neatkarības 
atjaunošanas dienā!

Ķekavas novada domes vārdā – 
domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis

Tūrisma atklāšanas 
sezonas pasākums

jaunumiem www.zanzibara.lv.
Svilpaunieku Bazāra podnieku sē-

tas aktualitātes – 19. maijā plkst. 14.00  
Glazētās keramikas malkas cepļa atvēr-
šana. Laipni gaida visus interesentus uz 
cepļa atvēršanu. Savukārt 12.–15. jūlijā 
Svilpaunieku Bazāra podnieku sētā, Kat-
lakalnā, notiks 3. Starptautiskais podnieku 
festivāls Māla Rotācija 2012. Meistarklasi 
sniegs īpašais viesis no Krievijas podnieks 
Aleksandrs Poverins (www.bi-art.ru), kura 
vadībā tiks kurināts īpašs ceplis un karsti 
darbi tiks apvārīti miltūdenī. Būs arī pienā 
mērcētās keramikas svilpaunieku ceplis, 
kā arī iespēja vērot glazētās keramikas 
malkas cepļa kurināšanu un piedalīties  
 izņemšanā. 

Interesenti varēs aktīvi līdzdarboties 

svilpaunieku meistarklasē, podu virpošanas 
un ķipināšanas radošajās darbnīcās. Būs 
tautas zupa, ugunskurs, dziesmas. Ikviens 
varēs iegādāties arī Latvijas un citu valstu 
meistaru keramikas darinājumus improvizētā 
izstādē pārdošanā. Pasākuma detalizētāka  
programma internetā www.svilpo.lv. 

Ķekavas Miniparkā pie Mūzikas skolas 
jau otro sezonu apmeklētājiem atvērts mini 
golfa laukums. Lai paplašinātu atpūtas ie-
spēju klāstu, šajā sezonā Miniparks sagata-
vojis jaunumu – divus petanka spēles lau-
kumus. Petanks ir ļoti populārs Francijā un 
pamazām iegūst šīs spēles entuziastus arī 
Latvijā. Informācija par Miniparka piedāvāju-
miem atrodama www.draugiem.lv/miniparks 
vai arī zvanot pa tālr. 26442936. 

Juris Žilko

fo
to

: Ķ
n

ka



aktuāli  3Ķekavas novads
2012. gada 8. maijs

Īsumā

Turpinājums no 1. lpp.

Talkoja visā Ķekavas novadā – 
Ķekavā, Odukalnā, Vimbukrogā, 
Alejās, Katlakalnā, Baložos, Rāmavā, 
Krustkalnos, Ziedonī, Daugmalē, 
Dzērumos, Plakanciemā un citviet. 
“Atsaucība Lielās talkas idejai un aici-
nājumam tiešām bija necerēti liela,” at-
zīst talkas novada koordinatore Sigita 
Varika.

Pat talkas dienā novada talkas koor-
dinatorei nepārtraukti atskanēja tālruņa 
zvans gan no iedzīvotājiem, lai noskaid-
rotu par iespējām talkot novadā, gan no 
talkošanas vietu atbildīgajiem ar lūgumu 
piegādāt papildu dzeltenos atkritumu mai-
sus, jo talcinieki bija čakli jo čakli.

Plašākās talkošanas notika Rāmavas-
Depkina muižā, Ķekavā pie Dambīša, 
Odukalnā pie ūdenstorņa, stadionā pie 
sporta aģentūras, mežā pie Loriķu lauka 
un Plakanciemā pie Misas tiltiņa.

Pēc S. Varikas teiktā, kopumā tika 
izdalīti apmēram 2000 talkas dzelteno at-
kritumu maisu, un tikai tos pašvaldība aiz-
gādās uz atkritumu poligonu. 

Runājot par padarīto un uzlavējot tal-
cinieku čaklumu, viņa atzīst, ka “diemžēl 
šajā medus mucā tomēr kāds ir pamanījies 
ielikt darvas karoti. Atradušies arī tādi lab-
vēļi, kuri izmantoja šo dienu savtīgos nolū-
kos, lai no krāmiem un netīrumiem attīrītu 
savu privāto sētu, tos sakraujot kaudzē pie 
talkas dzeltenajiem maisiem”. “Apsekojot 
talkošanas vietas dažviet sagaidīja nepatī-
kams pārsteigums. Piemēram, pie dzelte-
najiem talkas maisiem pieliktas autoriepas 
vai papīra kastes ar atkritumiem, kuras vi-

des speciālisti jau pirms tam bija pamanī-
juši pie kāda privāta īpašuma. (Talkošanas 
vieta nedrīkstēja būt privāta teritorija – red. 
piez.) Tas liecina, ka cilvēki ļaunprātīgi iz-
manto un bez maksas – uz pašvaldības 
rēķina – vēlas izvest savus atkritumus!” 
stāsta S. Varika.

Novadnieki ne tikai talkoja 21. aprīlī, 
bet arī pirms noteiktās talkas dienas. Šo 
iespēju izmantoja Ķekavas vidusskolēni 
un pensionāru biedrība Polārblāzma. 

Ķekavas novada pašvaldība ir gan-
darīta par iedzīvotāju atsaucību un 
saka lielu paldies visiem talciniekiem 
par darbu. Uz tikšanos nākamgad! 

Foto mirkļi no Lielās talkas ir apskatā-

mi interneta vietnē www.kekavasnovads.lv 
sadaļā Foto galerija. 

Vineta Bērziņa

Ķekavas novada pašvaldība aicina ne-
valstiskās organizācijas, sabiedriskos 
nodibinājumus un fondus piedalīties 
projektu līdzfinansēšanas konkursā.  
Tos var vēl iesniegt līdz 14. maijam paš-
valdībā personīgi vai pa pastu.

Projekta pieteikumus var iesniegt pre-
tendenti, ja to juridiskā adrese atrodas 
un projekta plānotās aktivitātes notiks 
Ķekavas novadā, kā arī ja ieguvēji no pro-
jekta īstenošanas būs novada iedzīvotāji.

Konkursa mērķi ir atbalstīt sabiedriski 
nozīmīgu programmu, projektu un pasā-
kumu īstenošanu Ķekavas novadā, veici-
nāt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību ak-
tuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu 
dzīves kvalitātes uzlabošanos; veicināt 
sadarbību starp pašvaldību un nevalstis-
kajām organizācijām, kā arī atbalstīt iedzī-
votāju neformālo izglītību.

Projektu īstenošanai pašvaldība var 
piešķirt līdzfinansējumu līdz 1500 latiem, 
bet neformālās izglītības projektiem – līdz 
500 latiem. 

Projektu konkursa nolikums un pieteiku-
ma veidlapa ir pieejama pašvaldības in-
terneta vietnē www.kekavasnovads.lv, kā 
arī Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas 
ielā 19, k. 9, Ķekavā, 14. kabinetā.

Vineta Bērziņa

Piedalies 
NVO projektu 
konkursā

Daudzi Ķekavas novada iedzīvo-
tāji jau ilgus gadus gaida jauno Ķeka-
vas sākumskolu. Veidojot 2012. gada  
Ķekavas novada pašvaldības budžetu, 

Domes deputāti nolēma šajā gadā sākt 
sākumskolas būvniecību Ķekavā, tam 
paredzot pus miljonu latu.

Šobrīd kopā ar tehniskā projekta autora 

SIA Eja speciālistiem pašvaldība veic projek-
ta precizējumus, lai ievērotu atbilstošos būv-
normatīvus ugunsdrošības, ēkas energo- 
efektivitātes un citos jautājumos. 

Šogad ir paredzēts sākt centrālā 
(B korpuss) sākumskolas korpusa būvnie-
cību, kurā būs mācību klases 120 skolē-
niem, datorklase, dabaszinību, darbmācī-
bas, zīmēšanas kabineti, bibliotēka, telpas 
skolotājiem un administratīvajam personā-
lam un citas palīgtelpas skolas darbības 
nodrošināšanai. 

Patlaban pašvaldība gatavo nolikumu 
būvdarbu iepirkumam, un pēc līguma no-
slēgšanas ar iepirkuma konkursā uzvarē-
jušo uzņēmēju sākumskolas būvniecība 
varētu sākties septembrī.

Līdz šā gada beigām projektētājs paredz 
pabeigt visa projekta precizējumus, lai paš-
valdība varētu veikt būvniecības iepirkumu 
un lūgt Finanšu ministrijai atļauju ņemt kre-
dītu skolas būvniecības pabeigšanai.

Astrīda Vītola 

Ieceres piepildās – Ķekavas sākumskola top

Topošās Ķekavas sākumskolas makets

Lielajā talkā – necerēta 
iedzīvotāju atsaucība

Lielā talka pie Dambīša, Ķekavā
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Garšojot Lielās talkas zupu, virējas spriež 
par nākamo talku – varbūt sarīkot garšīgā-
kās talkas zupas konkursu? 

Interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv 

nospied SARKANO POGU 
un INFORMĒ 

Ķekavas novada pašvaldību 
par novada attīstības un 

pašvaldības pakalpojumu 
problēmām!

Piesaki problēmu! 

Novērtē pozitīvi!
Interneta vietnē 

www.kekavasnovads.lv  
nospied ZAĻO POGU 
un izsaki POZITĪVU 

VĒRTĒJUMU par Ķekavas 
novada pašvaldības un 

iestāžu darbu, labu servisu, 
pakalpojumiem! 
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Sabiedrība

Ķekavas novada pašvaldības vietnē 
www.kekavasnovads.lv ir pieejams pa-
kalpojums SARKANĀ UN ZAĻĀ POGA, 
ar kuras palīdzību novada iedzīvotāji var 
pieteikt novērotu problēmu novadā vai 
izteikt atzinību par pašvaldības, tās ies-
tāžu darbu. Kopš pogu darbības sāku-
ma – šī gada janvāra – ir pieteikts vairāk 
nekā 100 iesniegumu, kuros iedzīvotāji 
jautā un lūdz atrisināt problēmas, kas 
pārsvarā skar sadzīviskus jautājumus. 

Jūsu iesnieguma ceļš: tiklīdz saņemam 
jūsu signālu, tā tas uzreiz tiek nosūtīts at-
bildīgajam speciālistam, tad tiek izskatīta 
problēma – meklēts risinājums – un snieg-
ta atbilde iedzīvotājam.

Daudzi iedzīvotāji jautāja par siltuma 
tarifu piemērošanu daudzdzīvokļu mājām, 
par ceļu stāvokli, piebraucamo ceļu pie-
ejamību atsevišķās apdzīvotās teritorijās 
novadā, par suņu atstātajiem suvenīriem 
sabiedriskās vietās, par vides un infra-
struktūras sakārtošanu novada teritorijā. 

Iedzīvotāja jautājums: Vēlos zināt, 
kad tiks izveidotas atsevišķas suņu pa-
staigu vietas, jo nav izturams vairs vē-
rot, kā daudzi suņu saimnieki kopā ar 
saviem mīluļiem pastaigājas daudzdzī-
vokļu māju priekšā un viņu mīluļi atstāj 
ļoti nepatīkamu ainu.

Atbild Reģionālās pašvaldības policijas 
priekšnieks Māris Bomiņš: “Saskaņā ar li-
kumdošanu ir jākonstatē fakts, ka suņa saim-
nieks nav savācis suņa ekskrementus. Reāli 
konstatēt šo faktu ir visai sarežģīti, jo katram 
saimniekam darbinieku nepieliksi, tāpēc 
pašvaldības policija meklēja citus risināju-
mus – proti, ar šī gada 4. janvāri pašvaldības 
policija panāca jaunu saistošo noteikumu Par 
sabiedrisko kārtību pieņemšanu Ķekavas no-
vadā. Tie paredz, ka suņa saimniekam pirms 
došanās pastaigā ar savu mīluli ir jāpaņem 
maisiņš suņa ekskrementu savākšanai. Mai-
siņa neesamība veidos administratīvo pārkā-
puma sastāvu. Šīs normas ieviešana polici-
jas ieskatā, pirmkārt, darbosies kā preventī-
vais līdzeklis cīņā ar tādiem pārkāpumiem, 
otrkārt, atvieglos policijas darbu ar iepriekš 
minēto pārkāpumu fiksēšanu un vainīgo per-
sonu saukšanu pie likumā paredzētās atbildī-
bas. Turklāt pašvaldības policija turpinās ak-
cijas, dalot suņu īpašniekiem maisiņus suņu 
ekskrementu savākšanai, ka arī informēsim 
par novadā esošo kārtību.”

Iedzīvotāja jautājums: Lūdzu sakārtot 
bērnu rotaļu laukumus, pieberot smiltis 
pie šūpolēm, lai nerēgojas betona stip-
rinājumi ar asām malām, uz kurām krī-
tot bērni var nopietni savainoties. 

Atbild Vides un labiekārtošanas daļas va-
dītāja Sigita Varika: “Arī šogad, kā jau katru 
gadu, sezonas sākumā tiks mainītas smiltis 
bērnu smilšu kastēs, bet izņemtās, gadu 
vecās smiltis tiks pabērtas zem šūpolēm!”

Aicinām aktīvi iesaistīties novada dzīves 
uzlabošanā un ziņot par problēmām. 

Ginta Logina

Jūs jautājat, 
mēs atbildam

Jau aizritējušas lielākā daļa pašval-
dības speciālistu un iedzīvotāju tik-
šanos par Ķekavas novada attīstību 
nākamajos septiņos gados, kurās ie-
gūts vērtīgs iedzīvotāju redzējums par 
novada nākotni. Šobrīd jau notikušas 
sešas tikšanās ar iedzīvotājiem, kurās 
kā galvenā un svarīgākā risināmā prob-
lēma tika aktualizēta ielu un autoceļu  
sakārtošana. 

“Šajās tikšanās reizēs sanākušie ie-
dzīvotāji ir aktīvi viedokļu paudēji un ir 
gatavi dialogam ar pašvaldību. Identificē-
jot problēmas konkrētā novada teritorijā, 
kopīgi meklējam iespējamos risinājumus. 
Izvērtējot pašvaldības finanšu iespējas, 
novada attīstības programmā turpmāka-
jiem septiņiem gadiem tiks iekļautas arī 
izskanējušās iedzīvotāju vajadzības,” at-
zīst izpilddirektora vietniece p. i. Astrīda 
Vītola, piebilstot, ka daudzos gadījumos 
pašvaldība jau drīzumā spēs piedāvāt da-
ļēju risinājumu novadnieku nosauktajām 
problēmām. 

Uz sanāksmi Baložos pašvaldība aicinā-
ja iedzīvotājus no Krustkalniem, Baložiem, 
Titurgas un Lapeniekiem. Lielākās rūpes 
bija sadzirdamas tieši no krustkalniešiem, 
kurus satrauc, ka šī ciema galvenā – Airī-
tes – iela tiek izmantota kā apbraucamais 
ceļš laikā, kad uz šosejas A7 krustojumā 
uz Baložiem veidojas liels auto sastrē-
gums. Plānots, ka ar Krustkalna iedzīvo-
tājiem notiks vēl viena atsevišķa tikšanās 
par viņiem aktuālajiem jautājumiem.

Savukārt baložnieki ir nemierā ar neēr-
tībām, ko rada ūdenssaimniecības pro-
jekts – visur tiek rakts. Kā pozitīvais tika 
novērtēts veloceliņš un renovētais bērnu-
dārzs Avotiņš.

Katlakalnā, kurā bija pulcējušies vis-
vairāk cilvēku, galvenās risināmās prob-
lēmas minētas saistībā ar meliorāciju un 
lietusūdeņu novadīšanu, kā arī ar gājēju 
ietves trūkumu Pļavniekkalna ielā, kurā 
šobrīd notiek intensīva satiksmes kustība. 
Runājot par šiem jautājumiem, A. Vītola 
informē, ka rudenī pašvaldība sāks būvēt 
gājēju ietvi Pļavniekkalna ielā, un šobrīd 

izstrādāts tehniskais projekts lietusūdeņu 
novadīšanas sistēmas izbūvei Roņu ielā. 

Katlakalnieši izteica vēlmi pēc bērnu 
sporta laukuma izveides, atpūtas vietas 
pie Daugavas, īpaši Ģipšu stūrī. (Jau šo-
brīd Vides un labiekārtošanas daļas spe-
ciālisti risina jautājumu par atpūtas vietas 
ierīkošanu šajā vietā.) Iedzīvotāji novēr-
tēja labās kaimiņu attiecības, Katlakalna 
Tautas nama rīkotos pasākumus un Pļav-
niekkalna sākumskolas vērtību – būt kā 
vienai lielai ģimenei. 

Rāmavā, tāpat kā Katlakalnā, sastrēgumu  

uz autoceļa A7 dēļ palielinās satiksmes 
intensitāte uz vietējiem ceļiem, jo īpaši 
uz Rāmavas ielas un autoceļa V2, kas ir 
sliktā tehniskā stāvoklī. Savukārt atzinīgi 
vārdi tika izteikti par Depkina muižas ak-
tivitātēm. 

Pēc A. Vītolas teiktā, ķekaviešiem sāpī-
gākais jautājums ir gājēju ietves trūkums 
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un jau-
nās sākumskolas nepieciešamība. Tāpat 
iedzīvotāji, nostalģijas vadīti, vēlas nākotnē 
redzēt atpūtas vietu pie Sausās Daugavas 
un iespēju gar Ķekaviņas upīti nokļūt līdz 
Daugavai. Pozitīvu vērtējumu saņēma Ķe-
kavas Mākslas un Mūzikas skolu darbība. 

Necerēti liela iedzīvotāju atsaucība bija 
no Mellupu un Plakanciema iemītnie-
kiem, kuriem akūtā problēma ir sabied-
riskā transporta trūkums uz Ķekavu. Šo 
apdzīvoto vietu iedzīvotājs uz Ķekavu 
var nokļūt, vienīgi braucot ar diviem sa-
biedriskā transporta līdzekļiem caur Rīgu. 
Tāpat sanākušie izteica, ka ļoti vēlētos, 
lai šo ciematu iedzīvotājiem būtu pieejami 
bibliotēkas un ambulances pakalpojumi. 
Savukārt jauniešiem nepieciešams labie-
kārtots laukums sportošanai un bērniem 
rotaļu laukums. Iedzīvotāji labprāt savstar-
pēji biežāk tiktos, ja vien būtu pieejama  
sabiedriska saieta vieta.

Vineta Bērziņa

Iedzīvotāji veido 
Ķekavas novada nākotni

Necerēta atsaucība bija Mellupos.
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Tikšanās Baložos 

Lielākā iedzīvotāju aktivitāte – Katlakalnā.
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Īsumā

Ķekavas novada pašvaldība aprīlī 
atjaunojusi apmēram 300 metru garu 
apgaismes līniju Nākotnes ielā Ķekavā, 
posmā no Rīgas ielas līdz mājām 
Tērces.

Kā stāsta pašvaldības inženierkomu-
nikāciju speciālists Jānis Šnepsts, līdzši-
nējā apgaismes līnija bija jau nokalpoju-
si kopš kolhoza laikiem un kādi ļaundari 
bija paspējuši sašaut vairākas apgaismes 
lampas. 

Rekonstrukciju finansē Ķekavas nova-
da pašvaldība, un tās laikā tika ievilkts 
jauns elektrības kabelis, uzstādīti jauni 
metāla apgaismes stabi un armatūra. 

Līdz ar jaunās apgaismes līnijas izvei-
di tiks paaugstināta iedzīvotāju drošība 
uz ielām un samazinās iedzīvotāju bailes 
pārvietoties diennakts tumšajā laikā.  

Turpinot iesākto ceļu energoefektīva 
apgaismojuma izveidē, Ķekavas nova-
dā tuvākajā laikā plānots uzstādīt ielu 
apgaismojuma vadības iekārtas vēl se-
šām lielākajām apgaismes līnijām, kas 
nodrošinās automātisku ielu apgais-
mojuma ieslēgšanu un izslēgšanu pēc 
astronomiskā laika. 

Ķekavas novada pašvaldības inženier-
komunikāciju speciālists Jānis Šnepsts 
skaidro, ka viena ielu apgaismojuma va-
dības iekārta paredzēta vienai apgaismes 
līnijai. Ar interneta starpniecību tā regulē 
pēc astronomiskā pulksteņa ielas apgais-
mojuma ieslēgšanu un izslēgšanu. Proti, 
šobrīd gaisma ieslēdzas aptuveni pus-
stundu pēc saules rieta un ar tādu pašu 
laika sprīdi izslēdzas pirms saules lēkta.

Kā galvenos ieguvumus šādu ietaišu uz-
stādīšanai speciālists min to, ka samazi-
nās elektrības patēriņš, līdz ar to arī mak-
sa par patērēto elektroenerģiju, kā arī nav 
nepieciešama tik bieža līniju apsekošana. 
“Šobrīd elektriķim tikai vienu reizi mēnesī 
ir jānolasa elektrības radītāji, bet nav jā-
noregulē pulksteņa laiks, kad gaisma ie-
slēdzas vai izslēdzas,” stāsta J. Šnepsts. 

Pirmā šāda modernā tehnoloģija uzstādī-
ta, lai apgaismotu jauno veloceliņu Baložos. 
Šobrīd jau tādas ir izveidotas Skolas ielā, 
Baložos, Katlakalnā – bērnudārza Bitīte ap-
kaimē, visā Odukalnā un Vimbukrogā.

Šādas apgaismojuma vadības iekārtas 
tuvākajā laikā tiks uzstādītas arī citām 
pašvaldības ielām: Ķekavā – Skolas un 
Nākotnes ielām, Baložos – Ezeru ielā un 
Daugmales ielām. 

Vaicājot, vai nākotnē šādā veidā tiks mo-
dernizētas visas ielu apgaismojuma līnijas 
novadā, J. Šnepsts atbild apstiprinoši. 

Ielu apgaismojuma iekārtu iegādi un to 
uzstādīšanas izmaksas sedz Ķekavas no-
vada pašvaldība. 

Vineta Bērziņa

Atjauno apgaismojumu 
Nākotnes ielā

Gaismu regulē pēc 
astronomiskā laika

Ķekavas novada uzņēmums Elko, kas 
veica Ķekavas ielu un sabiedrisko vietu 
apgaismojuma izpēti, piedāvā pašval-
dībai trīs alternatīvas, kā modernizēt 
apgaismojumu, tā samazinot energo-
resursu patēriņu un izmaksas. 

Elko pārstāvis seminārā par ielu apgais-
mojumu uzsvēra: lai modernizētu apgais-
mes infrastruktūru, nepieciešams izmantot 
videi draudzīgas tehnoloģijas. Proti, ielu 
apgaismojumam jāizmanto augstas kvalitā-
tes izstrādājumi, kurus iespējams pārstrādāt 
otrreiz (alumīnija korpuss) un kuri samazina 
CO2 izmešus. Lampu augstā kvalitāte sa-
mazinās arī to apkalpošanas izmaksas.

Izvērtējot piedāvātās alternatīvās (no ku-
rām divas paredz LED* lampu uzstādīša-
nu), pētījuma autori aprēķinājuši, ka elek-
troenerģijas patēriņš samazinātos par vidēji 
36 %. Vienlaikus norādot, ka pašvaldībai 
nepieciešams veikt plānveida investīcijas 
ielu apgaismojuma sistēmas uzturēšanai.

Runājot par apgaismes sistēmas rekons-
trukciju, SIA Elko saskata divus risināju-
mus: viena ir tuvāko trīs gadu laikā veikt 
visus nepieciešamos ielu apgaismojuma 
infrastruktūras uzlabošanas darbus un pēc 
tam nodrošināt tās uzturēšanu. Otra – uzla-
bošanas darbus veikt pakāpeniski 20 gadu 
laikā. Rekonstrukcijas izmaksas tiek lēstas 
236 000–351 000 latu robežās. Šīs idejas 
īstenošanai pašvaldība var piesaistīt arī da-
žādu Eiropas Savienības fondu līdzekļus. 

Kā uzsvēra pašvaldības attīstības pro-
jektu speciālists, apgaismes joma visvairāk 
būtu saistīta ar Klimatu pārmaiņu finanšu 
instrumenta (KPFI) mērķiem, taču šobrīd 
nav zināms, kad šajā aktivitātē tiks izslu-
dināts nākamais KPFI projektu konkurss. 
Taču reālākais scenārijs līdzekļu piesaistei 
no Eiropas ir vairāku pašvaldību vienota 
projekta sagatavošana Eiropas energoefek-
tivitātes fondam, kas piedāvā finansējumu 
lieliem projektiem energoefektivitātes un  
atjaunojamās enerģijas jomā. 

Seminārā ar pieredzi atjaunojamās ener-

Atbilstoši Ķekavas no-
vada pašvaldības iepir-
kumu komisijas lēmu-
mam līgums par saules 
kolektora uzstādīšanu 

sporta aģentūras ēkai noslēgts ar SIA 
Brodera būvuzņēmums. 

Brodera būvuzņēmumam būs ne tikai jā-
piegādā tehnoloģiskās iekārtas sporta aģen-
tūrai, bet arī tās jāuzstāda un jāieregulē.

Saules kolektora uzstādīšana norit pro-
jekta Saules kolektora sistēmas uzstādī-
šana Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģentūras ēkai siltumnīcefekta gāzu emi-
siju samazināšanai ietvaros.

Kā stāsta Ķekavas novada pašval-

dības sporta aģentūras direktore Dace 
Cīrule, saules sienu sistēmas uzstādī-
šana, kas apsildīs un nodrošinās svaiga 
gaisa plūsmu sporta kluba iekštelpās, 
iespējama, pateicoties piesaistītajiem 
līdzekļiem no Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta.

Pēc viņas teiktā, šāds solis alternatīvo  
energoresursu izmantošanas virzienā 
sperts, lai, izmantojot saules starus, sama-
zinātu siltumenerģijas vajadzības sporta  
kluba telpu apsildīšanai, kas pašvaldībai 
ļaus ietaupīt līdzekļus par siltumu, kā arī 
samazinātu kaitīgo izmešu CO2 daudzumu  
atmosfērā.

Ņemot vērā, ka siltumenerģijas sadalī-

jums sporta ēkā nav vienmērīgs, saules 
apkures sistēmas tehnoloģija risinās gai-
sa temperatūras izlīdzināšanas problē-
mas. “Tā nodrošinās ne tikai vienmērīgu 
siltumu, svaiga gaisa apriti, bet arī vasa-
rā darbosies kā kondicionieris,” skaidro 
D. Cīrule.

Lai nodrošinātu nepieciešamo piesildā-
mā gaisa daudzumu, plānots uz vienas 
sporta kluba ārsienas uzstādīt metāla 
loksnes melnā krāsā ar laukumu 250 m2 
(tām ir augstākā saules enerģijas absor-
bēšanas spēja), kā arī 20 cm attālumā no 
ārējās sienas – sauli absorbējošus metāla 
paneļus. 

Vineta Bērziņa

Izvēlēts uzņēmums 
saules kolektora uzstādīšanai

Alternatīvas ielu 
apgaismojuma rekonstrukcijai

ģijas izmantošanā un apgaismojuma mo-
dernizācijā dalījās Salacgrīvas, Garkalnes 
un Limbažu novadu pašvaldības. 

Salacgrīvā bērnu rotaļu laukuma apgais-
mojuma izveidē izmantota vēja un saules 
enerģija. Tā būtiskākie ieguvumi – neat-
karība no elektrības piegādātāja, augsts 
drošības līmenis bojājumu, īssavienojuma 
rezultātā, minimāli būvniecības darbi un 
vienkārša ierīkošana.

Savukārt Garkalnes novada pašvaldība, 
piesaistot Eiropas finansējumu, izveidojusi 
veloceliņu un ierīkojusi modernu elektrības 
apgaismojumu visos veloceliņa posmos. 
Ieguldītie līdzekļi energoefektīvā apgaismo-
jumā, pēc pašvaldības aplēsēm, atmaksātos 
2,5 gados. KPFI projekta ietvaros Garkalnes 
novada apdzīvoto vietu ielās plānots arī no-
mainīt 803 gaismekļus uz LED.

Bet Limbažu novada pašvaldība infor-
mēja klātesošos par Katvaru internātpa-
matskolas siltināšanu un zemes siltuma 
apkures ierīkošanu, tā paaugstinot uz pusi 
energoefektivitāti un samazinot apkures iz-
maksas. Tāpat tā uzstādījusi četras lampas 
ar saules baterijām un vēja ģeneratoriem. 

Semināra laikā Rīgas plānošanas reģio-
na – tostarp Ķekavas novada – speciālisti 
tika apmācīti arī par finanšu un ekono-
miskā pētījuma sagatavošanu un ārvalstu 
finansējuma piesaistīšanu.  

Rezumējot semināra ieguvumus, dalībnie-
ki uzsvēra lielisko iespēju uzklausīt citu paš-
valdību pieredzi apgaismojuma jomā, kā arī 
pārrunāt turpmākās sadarbības iespējas. 

Ar Ķekavas ielu un sabiedrisko vietu 
apgaismojuma pētījuma pilno versiju var 
iepazīties www.kekavasnovads.lv. 

Seminārs Ķekavas novada un citu Rīgas 
plānošanas reģiona pašvaldību speciālistiem 
notika aprīļa vidū projekta Ķekavas novada 
pašvaldības administratīvās kapacitātes 
stiprināšana, veicot pētījumu par energo-
efektīvu pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu 
apgaismojumu ietvaros. 100 % no projekta 
(16 235,51 latu) finansē Eiropas Savienība 
ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. 
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja 
sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Vineta Bērziņa
* LED – saīsinājums no angļu val. Light-Emitting 
Diode (‘gaismu izstarojoša diode’). 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Seminārs Ķekavā par ielu 
apgaismojuma modernizāciju
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Veselība

Mobilā digitālā mamogrāfa izbrauku-
mi (krūts dziedzera sievietēm izmeklē-
jumi) uz Ķekavu notiks 17. maijā, 20. jū-
nijā, 31. jūlijā un 14. septembrī.

Autobuss atradīsies pie Ķekavas 
ambulances Ķekavā, Gaismas ielā 15, 
plkst. 9.00–17.00. 

Ar uzaicinājuma vēstuli no Veselības no-
rēķinu centra mamogrāfijas izmeklējums 
Valsts skrīninga programmas (valsts ap-
maksāta krūts vēža profilaktiskā pārbau-
de) ietvaros ir BEZ MAKSAS, ar ģimenes 
ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu veikt 
diagnostisku mamogrāfijas izmeklējumu – 
Ls 2, ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta 
norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar 
Veselības norēķinu centru, – PAR MAKSU. 

Pierakstīšanās pa tālruni 67142840 
vai 27866655.

Mobilā digitālā mamogrāfa 
izbraukumi Ķekavā

Eiromelanomas dienas ietvaros, kas no-
tika 7. maijā ar mērķi samazināt saslimstī-
bu un mirstību no melanomas un citām 
ādas vēža formām, dermatologa konsul-
tācijas Ķekavas ambulancē iedzīvotāji 
varēs saņemt arī 9. maijā plkst. 8.30–
13.00. Maksa par vizīti – Ls 5. Pieteikties 
reģistratūrā pa tālruni 67813040.

Ādas veselības profilaksei

Sokrāts teicis: “Tam, kuram sāp pēdas, – 
sāp viss.” Tāpēc Ķekavas ambulance aici-
na apmeklēt ārstniecisko pedikīru.

Ārstnieciskā pedikīra procedūras laikā tiek 
veikta pēdu apskate, problemātisko vietu 
konstatēšana un problēmu novēršana (ādas 
sabiezējumi, varžacis, kārpas, bojāti nagi), 
pēdu masāža, kā arī sniegti profilaktiski pa-
domi pēdu un apavu kopšanā, pret inficēša-
nos ar sēnītēm. Ārstniecisko pedikīru veic 
sertificēta podoloģe S. Piļupa.

Izcenojumi: ārstnieciskais pedikīrs 
30 min – Ls 10, 60 min – Ls 15, atseviš-
ķu pēdu problēmzonu apstrāde (ieaudzis 
nags, varžacis, kārpas) 30 min – Ls 5, kla-
siskais sausais pedikīrs 60 min – Ls 12.

Pēc pieraksta, pieraksts reģistratūrā pa 
tālruni 67813040.

Ārstnieciskais pedikīrs

Latvijas Plastiskās un mikroķirurģijas 
centra ārsts 

dr. Uldis Krustiņš aicina uz

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU 
TRŪCĪGAJIEM PACIENTIEM*

ar sūdzībām par:
• sāpēm un tirpšanu rokās;
• osteomielītu;
• savilktiem pirkstiem;
• plaukstas deformācijām;
• bumbuļiem un veidojumiem rokās;
• pēdu deformācijām.

Konsultācija notiks 22.05. plkst. 10.00–15.00 
Ķekavas ambulancē, Gaismas ielā 15. 

Pieteikties reģistratūrā pa tālruni
67813040.
* Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuriem liku-
mā noteiktā kārtībā piešķirts trūcīgās personas  
statuss

Ķekavas ambulance

Jau trešo gadu Ķekavas novadā uz 
Veselības dienu aicināja Ķekavas am-
bulance un Ķekavas novada pašvaldība  
sadarbībā ar biedrību Solis Tuvāk 
un Veselības centru 4, rosinot ikvie-
nu apmeklētāju laikus rūpēties par savu 
veselību, veikt dažādas profilaktiskās 
diagnostikas, saņemt speciālistu konsul-
tācijas un piedalīties aerobikas nodarbī-
bā, neaizmirstot par fiziskām aktivitātēm  
arī ikdienā.

14. aprīlī, Veselības dienā, ikviens 
apmeklētājs varēja veikt bezmaksas dia-

gnostikas – noteikt cukura un holesterīna 
līmeni asinīs, ķermeņa masas indeksu, 
izmērīt asinsspiedienu, pārbaudīt redzi, 
izmērīt acs spiedienu, veikt kaulu blīvuma 
mērījumus, kāju vēnu skrīningu, pēdu da-
tordiagnostiku, ādas dermoskopiju, PSA 
testu (prostatas asins analīzes), bioener-
ģijas mērījumus un mamogrāfiju. Ar atlaidi 
tika piedāvāts veikt dažādas analīzes – 
asins analīzes, pret ērču encefalīta anti-
vielas, D vitamīns asinīs u. c.

“Veselības dienu apmeklējām kopā ar 
meitu, patika plašais pakalpojumu klāsts. 

Ķekavas novada pašvaldības aici-
nājumam darboties Aukļu dienestā pie-
teicās vairāk nekā 30 potenciālās auk-
les no Ķekavas novada, kuras 20. aprīlī 
sāka tām paredzētās apmācības, infor-
mē izglītības speciāliste Aija Āre.

Aukļu apmācības (261 lata apmērā  
vienai auklei) nodrošina pašvaldība, lai 
vecākiem būtu pieejamas kvalificētas 
aukles, kas apguvušas bērnu pieskatīša-
nai nepieciešamās prasmes, piemēram, 
kā veicināt bērna fizisko, psihisko un 
emocionālo attīstību, pirmo medicīnisko 
palīdzību, dienas režīmu, saskarsmes  

psiholoģiju, sanitāriju un higiēnu.
Mācības, kuras pasniegs zinoši augst-

skolu lektori, noritēs vairāku mēnešu ga-
rumā (158 stundas) divas reizes nedēļā. 
Piektdienās tās notiek Ķekavas kultūras 
namā, bet sestdienās – Ķekavas vidus-
skolā. 

Kursu beigās, sekmīgi nokārtojot ek-
sāmenu, aukle saņems sertifikātu. Starp 
aukli un pašvaldību tiks noslēgts līgums 
par apmācību, paredzot, ka divus gadus 
pēc sertifikāta iegūšanas aukle var sniegt 
aukles pakalpojumus Ķekavas novada 
vecākiem. Ja gadījumā aukle izgājusi kur-

sus, bet dažādu apsvērumu dēļ pārceļas 
strādāt uz citiem Latvijas novadiem, auk-
lei būs pilnībā vai daļēji jāatmaksā kursu 
izmaksas.

Atgādinām: lai risinātu bērnudārza pie-
ejamības problēmu, pašvaldība ar rudeni 
piedāvās alternatīvu risinājumu – kvalifi-
cētu aukļu dienestu ģimenēm, kuras gaida 
rindā uz bērnudārzu (no 1,5 gada vecuma 
pašvaldības līdzfinansējums pilnai darba 
dienai) vai kurām mazuļus nepieciešams 
pieskatīt dažas stundas dienā vai vakaros 
(svētku dienās). 

Vineta Bērziņa

Ķekavas novadā dibināta jauna 
sabiedriskā organizācija Meklēšanas 
vienība BRĀLĪBA, kura nodarbojas ar 
Otrā pasaules un citos karos bojāgā-
jušo un neapbedīto kareivju mirstīgo 
atlieku meklēšanu un nodošanu pār-
apbedīšanai kapos, informē biedrības 
pārstāvis Edgars Urbāns.

Pēc viņa stāstītā, šobrīd Meklēšanas 
vienībā iesaistījušies desmit dalībnieki, kuri 
šos meklēšanas darbus veic tīras sirdsap-
ziņas vadīti, jo vēlas bezvēsts kritušiem ka-
reivjiem nodrošināt cienīgu atdusas vietu.

Kā uzsver E. Urbāns, Meklēšanas vie-
nība BRĀLĪBA, kas ir legāla organizāci-
ja, vēlas arī cīnīties ar marodieriem, kuri 
rīkojas savtīgu iemeslu dēļ. “Ir situācijas, 
kad esam atraduši izmētātas karavīra 
mirstīgās atliekas bez jebkādām laika lie-
cībām, kas spētu mums palīdzēt identifi-
cēt šo kritušo. Šāda rīcība ir nosodāma un  
necienīga.”

Neilgajā biedrības pastāvēšanas laikā 
jau atrasti un identificēti 14 kareivji, kuri 
sadarbībā ar Afganistānas kara veterā-
nu biedrību pārapbedīti karavīru kapos 

Piņķos un Ropažos. 
Vienības meklēšanas darbi notiek, bals-

toties uz vēsturiskām un dokumentālām 
laika liecībām vai cilvēku nostāstiem. Šī 
iemesla dēļ Meklēšanas vienība BRĀLĪBA 
aicina Ķekavas novada iedzīvotājus infor-
mēt par iespējamiem neatklātiem karavīru 
apbedījumiem, zvanot vienības dibinā-
tājiem Jānim Prūsim (tālr. 26425144) vai 
Jurijam Teteram (tālr. 22083924). Tāpat 
var rakstīt e-pastu Edgaram Urbānam – 
gareds@inbox.lv.

Vineta Bērziņa

Novadā darbojas meklēšanas vienība

Aukļu dienesta aukles sāk apmācības

Aicina rūpēties par veselību
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Veselības diena

Ikviens varēja atrast sev interesējošus 
pakalpojumus, piemēram, vēnu skrīnings, 
ārstnieciskais pedikīrs, fiziskās aktivitātes. 
Lai veiktu kāju vēnu skrīningu, bija ne-
pieciešams stāvēt rindā, bet, apzinoties, 
ka šāds pakalpojums Veselības centrā 4 
maksā apmēram 25 latus un šeit to va-
rēja izdarīt bez maksas, mēs izmantojām 
piedāvāto iespēju. Savukārt stāvēšana 
rindā radīja iespēju iepazīties ar cilvē-
kiem un parunāt ar senām paziņām,” 
stāsta Veselības dienas apmeklētāja Inta 
Mozule.

Pasākuma laikā bija iespēja saņemt 
arī kardiologa, dermatologa, diētas ārsta, 
acu ārsta, fizioterapeita, ģimenes ārsta, 
ginekologa, tehniskā ortopēda, ergote-
rapeita konsultācijas un uzzināt visu par 
uztura bagātinātājiem, vitamīniem, dabīgo 
kosmētiku, masāžām, veselīgām tējām un 
teipošanu.

Lai mudinātu Ķekavas novada iedzī-
votājus pievērsties veselīgam un aktīvam 
dzīvesveidam, Veselības dienas apmek-
lētāji varēja klātienē izmēģināt fitnesa un 
aerobikas nodarbības elementus, kas 
piemēroti visām vecuma grupām un, vin-
grinājumus pielietojot ikdienā, nodrošina 
enerģijas lādiņu visai dienai.

Paldies visiem Veselības dienas dalīb-
niekiem un apmeklētājiem, kā arī Ķekavas 
novada sporta skolas mākslas vingrotā-
jām par atraktīvo priekšnesumu.

Līva Benete
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Īsumā
Jaunieši par 
līdzatbildību

Ķekavas novada pašvaldība kā 
sadarbības partneris iesaistījusies 
starptautiskā jauniešu projektā Kopā 
mācāmies līdzatbildību, kura mērķis 
ir attīstīt līdzatbildības principu jau-
niešu vidū un mācīties to pielietot.

Šis projekts apvieno sešu valstu 
(Latvijas, Polijas, Itālijas, Francijas, 
Beļģijas, Zviedrijas) jauniešus vecumā 
no 18 līdz 25 gadiem, un Beļģija ir pro-
jekta vadošā valsts. Latviju pārstāvēs 
trīs jaunieši no Ķekavas novada un trīs 
no Salaspils.

“Kopējā dalība projektā ir viens no 
apliecinājumiem mūsu abu pašvaldību 
veiksmīgai sadarbībai izglītībā, kultū-
rā un sportā. Startējot projektā, mēs 
vēlamies izplatīt līdzatbildības principa 
labo praksi,” uzsver Linda Zaķe, šī 
projekta koordinatore Ķekavas novada 
pašvaldībā.

Projekta ietvaros no 2. līdz 11. jūlijam 
Brenlalū, Beļģijā, notiks Eiropas līmeņa 
desmit dienu starptautisks jaunatnes 
seminārs. Tā dalībnieki piedalīsies ra-
došās un praktiskās nodarbībās par 
līdzatbildības tēmu, iepazīstinās ar sa-
vas valsts kultūru un savas pašvaldības 
aktivitātēm līdzatbildības jomā, kā arī 
iepazīsies ar Brenlalū iedzīvotājiem un 
Beļģijas kultūru, sadzīvi un cilvēkiem.

Runājot par projekta jauniešu rado-
šo darbnīcu mērķiem un uzdevumiem, 
L. Zaķe norāda, ka, projekta koordina-
toriem tiekoties marta beigās Beļģijā, 
tika apspriestas arī iespējamās tēmas, 
kas būtu jauniešiem jāizspēlē šajās 
radošajās darbnīcās. “Mēs, Latvijas 
projekta koordinatori, esam iecerējuši 
jauniešiem uzdot no spageti makaro-
niem izveidot ēkas maketu, kas būtu 
paredzēts dažādām iedzīvotāju grupām 
daudzveidīgu aktivitāšu veikšanai,” par 
ieceri stāsta L. Zaķe.

Savukārt otra lielā projekta aktivitā-
te – jauniešu konference – notiks 21.–
23. novembrī Milūzā, Francijā. 

Vaicājot, kuri jaunieši projektā pārstā-
vēs Ķekavas novadu, L. Zaķe atzīst, ka 
tie būs aktīvisti no Ķekavas novada jau-
niešu padomes. 

Projekts Kopā mācāmies līdz-
atbildību tiek īstenots un finansēts 
Eiropas Savienības programmas aktivi-
tātes Jaunatne darbībā. Jaunatnes de-
mokrātijas projekti ietvaros. 

Vineta Bērziņa

19. aprīlī Ķekavas vidusskolā tikās 
novada izglītības iestāžu matemātikas 
un informātikas skolotāji, lai bagātinā-
tu savu mācību darbu ar audzēkņiem.

Apskatot seminārā inovatīvās pieejas mā-
cību darbā, šo eksakto mācību priekšmetu 

pedagogi iepazinās ar jaunu, dinamisku un 
interaktīvu matemātikas programmatūru 
GeoGebra, kas savieno ģeometrisko, algeb-
risko un ciparu vienības interaktīvā veidā. 

“Jauniegūto zināšanu pielietošana vei-
cinās pedagogu profesionālo kompetenču 

pilnveidi kādā no profesionālās darbības 
vērtēšanas pamatjomām,” uzsver pašval-
dības izglītības speciāliste Aija Āre. 

Savukārt semināra turpinājumā izglītī-
bas speciālisti, kuri šobrīd piedalās Eiro-
pas Sociālā fonda pedagogu projekta pē-
dējā kārtā, dalījās ar labās prakses piemē-
riem mācību un audzināšanas darbā.

ESF projekta Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimizāci-
jas apstākļos noslēguma posmā darbojas 
21 Ķekavas novada pedagogs ar mērķi 
iegūt augstāku kvalifikāciju, bet trīs – lai 
iegūtu jaunu kvalifikāciju. 

Šī projekta ietvaros kopumā savu pro-
fesionalitāti uzlabojuši jau 142 pedagogi. 
Par projekta īstenošanu noslēgta vienoša-
nās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/
VIAA/001.

Vineta Bērziņa

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Bagātina mācību darbu ar audzēkņiem
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Seminārs pedagogiem Ķekavas vidusskolā

Turpinot sadraudzību starp 
Ķekavu un Gostinu (Polija), 
aprīlī Ķekavas Mūzikas sko-
lā viesojās Gostinas Mūzikas 
skolas audzēkņi un skolotāji. 

Šīs dienas bija piesātinātas ar 
sauli, mūziku un latviešu vies-
mīlību. Polijas jaunie mūziķi tika 
uzņemti Ķekavas Mūzikas skolas 
audzēkņu ģimenēs un kopā gan 
muzicēja, gan atpūtās, gan arī ie-
guva daudz iespaidu un informā-
cijas par Ķekavu un mūsu valsti.

Par Ķekavas novadu un izglītī-
bas iespējām Doles Tautas namā 
viesiem stāstīja Domes priekšsē-
dētāja vietnieks Juris Krūmiņš un 
Izglītības daļas vadītāja vietniece 
Linda Zaķe, ar muzeju un tā eks-
pozīcijām iepazīstināja muzeja 
vadītāja Ināra Rumbina, bet Doles-
Ķekavas ev. lut. baznīcā jaunieši 
uzkāpa zvanu tornī, no kura pave-
ras skaista Ķekavas panorāma.

Viesi devās vairākās ekskur-
sijās uz Rīgu – pēc pastaigas pa Vecrī-
gu apmeklēja Nacionālo operu, kur katrs 
varēja iejusties operas mākslinieka ādā, 
uzkāpjot uz skatuves, kā arī izstaigāt Bal-
tā nama aizkulišu labirintus. Tā kā lielākā 
poļu grupas daļa bija puiši, ar lielu interesi 
tika apmeklēts Motormuzejs, kurā iepazīs-
tināja ar dažādu braucamrīku vēsturi un 
aizgājušo laiku slavenību automašīnām. 
Patīkami, ka tieši šajā laikā Motormuzejā  
bija skatāma Ķekavas Mākslas skolas  

izstāde. Grupa viesojās arī Polijas Repub-
likas vēstniecībā Rīgā.

Bet, protams, svarīgākā tikšanās daļa 
bija muzicēšana un pieredzes apmaiņa. 
Polijas kolēģi apmeklēja mūsu nodar-
bības, kopīgi iestudējām orķestra skaņ-
darbus, kā arī starptautisko klavieru an-
sambli. Gostinas Mūzikas skolā viena no 
tradīcijām bagātākajām specialitātēm ir 
ritmika, tāpēc īpaši interesanti bija vērot 
mūsu mazāko audzēkņu – sagatavoša-

nas klases – azartisko kopdarbošanos ar 
pieredzes bagātajām poļu ritmikas grupas 
meitenēm. Poļu jaunie mūziķi šajās dienās 
sniedza divus koncertus – Baložu vidus-
skolā un Mūzikas skolā.

Koncertu nagla bija bigbends un ritmi-
kas grupa. Pēc noslēguma koncerta Ķeka-
vas un Gostinas jaunieši azartiski turpinā-
ja muzicēt neformālā gaisotnē, kas ir ap-
liecinājums tam, ka pasākums ir izdevies!

Evita Ķelle
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Gostinas Mūzikas skolas pūtēju orķestris koncertā Ķekavā

Mūzika vieno 
un stiprina sadarbību
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Līdz ar pavasara iestāšanos aktivizējas zvejas un 
makšķerēšanas mīļotāji, lai dotos atpūtā pie ūdens un 
izvilktu, iespējams, savas dzīves lielāko lomu. Taču 
katram copes mīļotājam jāņem vērā likumdošanā no-
teiktie zvejas aizlieguma laiki un vietas. 

Aizliegts zvejot un iegūt jebkādas sugas zivis visās 
ūdenstilpēs (izņemot zveju zinātniskai izpētei un citos īpa-
šos nolūkos) ar zivju tīkliem no 1. marta līdz 15. jūnijam, 
bet ar zivju murdiem – no 16. aprīļa līdz 31. maijam.

Tāpat nedrīkst zvejot un iegūt minēto sugu zivis, vēžus 
un nēģus šādos laikos: 

• lašus un taimiņus – visu gadu, izņemot lašu un taimiņu 
nozveju, kas iegūta nespecializētajā zvejā Buļļupē un Dau-
gavas posmā no ietekas jūrā līdz Rīgas HES; 

• līdakas – no 1. marta līdz 30. aprīlim; 
• nēģus Daugavā – no 1. maija līdz 31. jūlijam; 
• sīgas un repšus – no 1. oktobra līdz 30. novembrim; 
• vimbas Buļļupē un Daugavā (no ietekas jūrā līdz Rīgas 

HES) – no 1. oktobra līdz 15. novembrim; 

• vēžus (platspīļu un šaurspīļu) – no 1. oktobra līdz 30. jū-
nijam, bet vēžu mātītes ar redzamiem ikriem – visu gadu.

Visu gadu aizliegts zvejot (izņemot specializēto zušu, 
nēģu, stagaru un ezera salaku zveju) Daugavā šādās vie-
tās: no ietekas jūrā 1000 m augšup pret straumi, no Ķegu-
ma HES aizsprosta 1000 m lejup pa straumi, no Pļaviņu 
HES aizsprosta 1000 m lejup pa straumi un no Rīgas HES 
aizsprosta 700 m lejup pa straumi. 

Atgādinām, ka Daugavas upes lejtecē, kā arī Rīgas HES 
uzpludinājumā zvejas aizliegumu ievērošanu aktīvi kontrolē 
gan Vides valsts dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu inspektori, 
gan sabiedriskie inspektori. Atrodoties pie ūdeņiem, neaizmir-
sīsim par atļauto makšķerēšanas rīku daudzumu, makšķe-
rēšanas aizliegumiem, atļautajiem izmēriem nozvejojamām 
zivju sugām un galvenais – vienmēr turēsim pa rokai Mak-
šķernieka karti un nepiemēslosim upmalu! 

Vairāk par zvejas liegumiem un atļautā loma lielumiem 
lasi Makšķerēšanas noteikumos.

Māris Belovs

Pavasaris – zvejas lieguma laiks

Avots: Makšķerēšanas noteikumi

Reģionālās pašvaldības policijas bērnu un jauniešu 
kluba Vairogs logo konkursā uzvarēja Matīss Ceriņš 
no Baldones, balvā saņemot Līvu akvaparka dāvanu 
karti 50 latu vērtībā.  

Otrās un trešās vietas ieguvēji ir Ķekavas novada 
jaunieši Toms Martinsons un Ēriks Upmanis, kuri no 
Reģionālās pašvaldības policijas saņēma veicināšanas 
balvas Daugmales multifunkcionālā centra (baseina) ap-
meklējumiem.

Savus darbiņus ar bērnu un jauniešu kluba Vairogs logo 
idejām iesūtīja Ķekavas un Baldones novadu bērni.

Guna Saulīte

Vairogs ticis pie logo

Valsts meža dienests no 1. maija izsludinājis meža 
ugunsnedrošo laika posmu visā Latvijas teritorijā. 

Šajā laikā saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem ie-
dzīvotājiem aizliegts:
• kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas 
vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas; 
• atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu at-
stāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies; 
• nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem de-
gošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekš-
metus; 
• veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt 
šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas; 

• medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot 
trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmo-
joša un gruzdēt spējīga materiāla; 
• braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu 
un purviem ārpus ceļiem, izņemot, ja tas nepieciešams 
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes ga-
dījumos un meža apsaimniekošanai; 
• ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem 
transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšde-
dzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu; 
• bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību 
veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt 
uguns novērošanas darba veicējus.

Mežos – ugunsnedrošais laiks
Apbalvojot konkursa laureātus
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Naudas sodi par nelikumīgi iegūtām zivīm, vēžiem un 
citiem ūdens bezmugurkaulniekiem Latvijas ūdeņos

Nr. Suga
Zaudē-

juma 
atlīdzība 

(Ls)

Mēr-
vienī-

ba

1. Alata, lasis, sams, sīga, strauta 
forele, taimiņš, zutis 100 1 gab.

2. Zandarts, repsis, salate 25 1 gab.
3. Ālants, līdaka, vimba 20 1 gab.

4.
Karpa, līnis, nēģis, platspīļu 
vēzis, šaurspīļu vēzis, sapals, 
vēdzele

5 1 gab.

5. Akmeņplekste, menca 10 1 kg
6. Asaris, plekste 5 1 kg
7. Brētliņa, reņģe, salaka 0,5 1 kg
8. Citu sugu zivis 1,0 1 kg
9. Trīsuļodu kāpuri, sānpeldes 20 100 g
10. Zivju ikri 100 100 g

• Saņemtie zvani Reģionālajā pašvaldības policijā – 371, 
no tiem 193 izsaukumi. Ģimenes un kaimiņu konflikti – 28, ies-
tādēm nepieciešama palīdzība – 8, trokšņošana – 17, izsaukumi, 
kas ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, – 11, gulošas per-
sonas, kas atradās alkohola reibumā, – 23, izsaukumi, kas saistīti 
ar alkohola lietošanu, – 18, izsaukumi, kas ir saistīti ar objekta 
apskates nepieciešamību, – 6, kautiņi – 1, huligānisms – 2, smē-
ķēšana neatļautās vietās – 1, izsaukumi, kas saistīti ar to, ka kāds 
laužas durvīs, – 2.

• Saņemti 12 iesniegumi.
• Aizturētas 30 personas.
• Nogādātas 9 personas uz mājokli.
• Sastādīti 88 administratīvie protokoli: par smēķēšanu ne-

atļautās vietās – 1, par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, – 
1, par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – 1, par 
dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas 
prasību pārkāpšanu – 12, par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie 
izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai 
ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, – 1, par gājē-
jiem noteikto pienākumu pārkāpšanu – 5, par stāvēšanu vietās, 
kas apzīmētas ar 837. papildzīmi vai ar 942. ceļa apzīmējumu, ar 
transportlīdzekli, kuram nav invalīdu stāvvietu izmantošanas kar-
tes, – 1, par sīko huligānismu – 1, par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vie-
tas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par 
atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar 
cilvēka cieņu, – 12, par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu vai atrašanos sabiedriskās vietā, atkārtoti – 2, par 
alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atra-
šanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja 
to izdarījis nepilngadīgais, – 4, par dzīvošanu bez derīga personu 
apliecinoša dokumenta – 2, par dzīvošanu bez deklarētas dzīves-
vietas Latvijas teritorijā – 7. 
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu pār-
kāpumiem – 38 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 33 administratīvo pārkāpumu protokoli/paziņojumi par 
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu Ķekavas novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 39 materiāli.
• Preventīvie pasākumi – lekcijas Droša vasara Ķekavas vidus-
skolēniem. 
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos un 
tiesas sprieduma izpildes laikā – 5.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 17 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknī aprīlī
• Reģistrēti 77 notikumi, no tiem 20 noziegumi, par ko uzsākti 
kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 7, zādzības no juridis-
kām firmām piederošiem objektiem – 2, zādzības no veikala – 1, 
zādzības no automašīnām – 1. Nozagtas 2 automašīnas. Reģis-
trēti 2 miesas bojājumu nodarīšanas gadījumi, 1 dzīvnieku turēša-
nas noteikumu pārkāpšanas gadījums, 1 noziedzīga nodarījuma 
pret personas brīvību, godu un cieņu gadījums. Atrastas mirušas 
2 personas, bezvēsts pazudusi 1 persona.
• Atklāti 4 noziegumi: par zādzības izdarīšanu – 2, par narko-
tisko vielu neatļautu iegādāšanos – 1, par tīšu smagu miesas 
bojājumu – 1.
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas četras per-
sonas, no kurām nevienai netika piemērots drošības līdzeklis, kas 
saistīts ar brīvības ierobežošanu, proti, – apcietinājums. 
• Pieņemti 34 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 15 administratīvie pārkāpumu protokoli: par sīko hu-
ligānismu – 1, par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu 
ietekmē – 1, par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 6, par 
dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas 
jomā – 1, par narkotisko vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 1, 
par dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 5.

Reģionālajā pašvaldības 
policijā aprīlī
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Par pavasara iestāšanos Ķekavas no-
vadā ik gadu mums liecina ne tikai kūs-
tošie sniegi un sniegpulkstenīšu ziedi 
piesaulītē, bet arī liela skaita velobraucēju 
parādīšanās Baložu pilsētas apkaimē. 

14. un 28. aprīlī Baložos pie Baložu vi-
dusskolas notika sacensību velokrosa 
Baloži 2012 un Baložu Velodrošība 2012 
1. un 2. posms. Velokross šogad sāka savu 
11. sezonu, šīs sacensības pamatoti var tikt 
uzskatītas par vienu no populārākajām ve-
lokrosa sacensībām Latvijā. Par to liecina 
rekordlielais dalībnieku skaits 1. posmā – 
gandrīz 400! Sacensību distance, aplis (ap-
tuveni 7 km), izveidots piejūras kāpu reljefam 
raksturīgā sīkpaugurē un ļauj dalībniekiem 
izbaudīt tehniski aizraujošas sacensības. 
Īpašu popularitāti velokross Baložos guvis 
starp jaunākajiem braucējiem. Tiem velo-
braucējiem, kas vēl nav uzkrājuši pietiekamu 
pieredzi sacensībās, ir iespēja braukt īsāku 
distanci bez sportiskā vērtējuma, bet ar ie-
spēju piedalīties balvu loterijā. Nākamais sa-
censību posms jau 12. maijā.

Par tradīciju Baložos un Latvijā kļuvušas 
arī ceļu satiksmes dalībnieku sacensības 
bērniem Baložu Velodrošība, kas šogad da-
lībniekus pulcēs jau 7. sezonu pēc kārtas. 
Sacensību mērķis ir sekmēt drošu bērnu 
iesaisti ceļu satiksmē, tās ir daļa no Eiropas 
ceļu satiksmes drošības Hartas pasāku-
miem. Šogad sacensībās aicināti piedalīties 
bērni, kas dzimuši 2000.–2003. gadā. Sa-
censībām noteikta iepriekšēja pieteikšanās, 
tāpēc piesakieties jau tagad! 12. un 13. mai-
jā – divu dienu starptautiskas sacensības!

Plašāka informācija internetā:
www.velokross.lv un www.velodrosiba.lv.

Lauma Žilko

Velobums Baložos

Sveicam mākslas 
vingrotājas!

Ķekavas novada sporta skolas audzēk-
nes piedalījās Starptautiskajā mākslas 
vingrošanas turnīrā Baltijas pērle 2012 
Krievijas pilsētā Svetlogorskā. 

Sacensībās piedalījās 210 dažāda ve-
cuma vingrotājas no piecām valstīm – 
Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas 
un Latvijas – un 18 pilsētām.

Ķekavas novada sporta skolas komanda 
izcīnīja trīs medaļas daudzcīņā (startējot 
individuāli): Ievai Luīzei Dravai sudrabs, 
Evelīnai Innei – bronza (pre-junioru sporta 
klasē) un arī Lindai Kincai bronza (junioru 
sporta klasē). Startējot junioru sporta klasē 
grupu vingrojumos, sīvā konkurencē spor-
ta skolas komanda – Liene Pēkšēna, Kris-
tiāna Rimša, Linda Kinca, Darja Krasnova 
un Raiva Dombrovska – izcīnīja bronzu. 

Savukārt Jūrmalas atklātajā māks-
las vingrošanas čempionātā piedalījās 
16 Ķekavas novada sporta skolas audzēk-
nes. Izcīnītas divas godalgas: sudraba 
medaļu ieguva Ieva Luīze Drava (3. sporta 
klasē) un bronzas medaļu – Liene Pēkšēna 
(senioru sporta klasē). Sportistes ir Vitas 
Mikitanovas un Aina Ancītes audzēknes. 

Apsveicam ar panākumiem!
Vita Mikitanova

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 
Latvijas titulētākā vīriešu florbola ko-
manda Ķekava izcīnījusi savu 10. me-
daļu Latvijas čempionāta ietvaros. 
Visdramatiskākajā finālsērijā Latvijas 
čempionātu vēsturē 7. spēles paga-
rinājumā mūsu florbolisti piekāpās 
Lielvārdes komandai. Tomēr ar savu 

pašaizliedzīgo un varonīgo cīņu mūsu 
komanda ir atguvusi Ķekavas florbola 
zelta laiku cieņu – Latvijas Republikas 
florbola čempionātā izcīnīta sudraba 
medaļa. 

Ķekavas komanda šosezon aizvadī-
ja 41 spēli – vairāk nekā jebkura florbo-
la komanda pasaulē. Tas ir arī visu laiku 

lielākais spēļu skaits, ko kāda komanda 
izspēlējusi vienas sezonas ietvaros Lat-
vijas čempionātā. Paldies mūsu sudraba 
komandai par lielisko sezonu, paldies ko-
mandas sponsoriem un Ķekavas faniem 
par milzīgo atbalstu – tie bija patiesi skaisti 
florbola svētki! 

Gundega Jume

Florbola klubs Ķekava – 
Latvijas sudraba komanda
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Vīriešu florbola komanda Ķekava 

Florbola kluba Ķekava virslīgas sie-
viešu florbola komanda otru gadu pēc 
kārtas izcīnīja trešo vietu – bronzas  
medaļas. 

Pagājušajā gadā to izdarījām pirmoreiz 
Ķekavas florbola vēsturē, četrus pēdējos 
gadus bijām gājuši tikai uz augšu, gribējās 
arī šogad pakāpties. Bet sportā, kā zināms, 
katrs nākamais solis augšup ir arvien grū-
tāks. Šoreiz palikām uz vietas, kaut arī me-
daļās. Tomēr uzskatu, ka labvēlīgas sakritī-
bas rezultātā finālā tikt varējām.

Diemžēl objektīvi faktori (rezultatīvākā  
uzbrucēja Dace Āboliņa aizbrauc uz  
Somiju, sezonas vidū traumas vairākām 
vadošām spēlētājām), kā arī daži subjek-
tīvi apstākļi (visi mēs esam cilvēki) liedza 
mums īstenot sapni. To atliekam uz nākot-
ni, iespējams, nākamo sezonu. Ar turpmā-
ku Ķekavas novada pašvaldības un kluba 
prezidenta Igora Malinauska atbalstu tas ir 
iespējams. Jo spēcīgi mēs varam būt tikai 
kopā, uzticoties cits citam. Un līdz šim tā ir 
arī bijis: pašvaldība nav pievīlusi komandu, 

un komanda uzticību ir atstrādājusi gan ar 
rezultātu, gan attieksmi. Ne velti mēs cīnā-
mies, krītam un ceļamies ar Ķekavas nova-
da ģerboni uz krūtīm. Esmu patiesi lepns 
par savām meitenēm.

Kā komandas vadītājs redzu vājās vietas, 
kuru stiprināšanai jau šajā sezonā tika veik-
tas zināmas iestrādnes un nākamajā sezonā 
būs jau viens otrs pārsteigums (tas lai pagai-
dām paliek noslēpums). Komanda meistarī-
bas ziņā turpina progresēt. Jaunais treneris 
Ivo Preiss veiksmīgi pārņēma stafeti no Anda 
Blinda un liek meitenēm spēlēt arvien gudrāku  
florbolu. Joprojām komandu no iekšpuses lie-
liski kopā satur (sieviešu kolektīvā tas nemaz 
nav tik viegli) komandas kapteine, Latvijas iz-
lases spēlētāja, visu laiku labākā (gan meis-
tarības, gan attieksmes ziņā) Ķekavas florbo-
liste Gundega Vancāne. Jau tagad skaidrs, 
ka Gundegu virzīšu Ķekavas sporta laureātu 
konkursam kā labāko sportisti.

Aicinām uz spēlēm un savu atbalstītāju 
pulkā!

Artis Drēziņš

Ķekavas meitenēm – 
atkal bronzas medaļas!

Datums, 
laiks

Vieta Sacensības

11. maijs, 
11.00–19.00

Ķekavas 
sporta 
klubs

Starptautiskais turnīrs 
mākslas vingrošanā 
Mazās zvaigznītes

12. maijs, 
11.00–19.00

Ķekavas 
sporta 
klubs

Starptautiskais turnīrs 
mākslas vingrošanā 
Mazās zvaigznītes

12., 13. maijs, 
10.00

Pie Baložu 
vsk.

Starptautiskas divu dienu sa-
censības Baložu Velodrošība  
2012, 3. posms

12. maijs, 
10.00

Pie Baložu 
vsk.

Velokross Baloži 2012, 
3. posms

14. maijs, 
18.00

Baložu 
mežs

Krosa skriešanas sacensības 
Baložu Bizons 2012, 
2. posms

19. maijs, 
15.00

FK Auda 
stadions 

1. līgas spēle futbolā 
FK Auda–Valmiera FK/Bss

21. maijs, 
8.00

Baložu 
mežs

Krosa skriešanas sacensības 
Baložu Bizons 2012, 3. posms

25. maijs, 
10.00

Pie Ķekavas 
sporta 
kluba

Ķekavas novada 
bērnu sporta spēles

26. maijs, 
10.00–16.00

Ķekavas 
sporta 
klubs

Čempiņa kauss florbolā 
(jauniešiem)

28. maijs, 
18.00

Baložu 
mežs

Krosa skriešanas sacensības 
Baložu Bizons 2012, 
4. posms

3. jūnijs, 
16.00

FK Auda 
stadions 

1. līgas spēle futbolā 
FK Auda–SFK Varavīksne

Sacensību 
kalendārs
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No 23. līdz 29. aprīlim visā Latvijā 
norisinājās ikgadējā Bibliotēku nedēļa, 
kuras laikā arī Ķekavas novada biblio-
tēkās valdīja rosība un notika dažādi 
pasākumi. Šajā nedēļā ikviens aizmār-
šīgais lasītājs tika aicināts nodot grā-
matas, kurām nokavēts nodošanas ter-
miņš bez soda naudas!

Baložu bibliotēku apciemoja žurnālu 100 
labi padomi un Sīrups redaktores kopā ar 
izdevniecības Rīgas Viļņi galvenā redak-
tora vietnieci Lindu Mūrnieci, kuras ļāva 
lasītājiem uz brīdi ielūkoties žurnālistikas 
pasaules aizkulisēs – uzzinājām, kā top 
žurnāls, par žurnālistikas darba specifiku 
un kā var iesaistīties žurnālu veidošanā.

Pēc lasītāju aicinājuma L. Mūrniece, kas 
jau 10 gadus dzīvo Baložos, pastāstīja par 
saviem iespaidiem redaktora vietnieces 
amatā, par izjūtām, agrāk strādājot vīrie-
šu kolektīvā, tagad – sieviešu, par to, vai 
viegli sievietei iesaistīties politikā.

Savukārt Ķekavas pagasta bibliotēkā 
kopā ar dzejnieku un rakstnieku Arvīdu 
Diniju Deģi bija iespēja izdzīvot grāmatas 
Mellsila pirāti varoņu stāstu, pašiem tajos 
piedalīties un paturēt rokās pirātu ieročus.

Saulainā pavasara pievakarē, 24. ap-
rīlī, Katlakalna Tautas namā, norisinā-
jās Katlakalna bibliotēkas rīkotais pa-

sākums – tikšanās ar neskaitāmu balvu 
ieguvēju un vairāku romānu un autobio-
grāfisko darbu autori Annu Skaidrīti Gai-
līti, kurā rakstnieces grāmatu mīļotājiem 
tika dota iespēja uzdot sev interesējošos 
jautājumus, iegūt autogrāfu un tikt iemū-
žinātiem kopīgā bildē.

Bibliotēku nedēļa 26. aprīlī vainagojās ar 
vērienīgu zibakciju (angliski – flash mob) 
Lasīsim kopā, kas norisinājās 11 Pierīgas 
bibliotēkās, kad darbinieki un visu vecumu 
lasītāji vienlaikus plkst. 14.00–14.15 izgā-
ja pie savām bibliotēkām un lasīja grāma-

tas, tā pievēršot garāmgājēju uzmanību 
sava novada un pagasta bibliotēkai, lasī-
šanai un grāmatai kā vērtībai. Daugmalē 
pie skolas lasīja apmēram 30 cilvēki, pie 
Katlakalna bibliotēkas – 10, pie Doles Tau-
tas nama – 12, Baložu pilsētas skvēriņā – 
aptuveni 100 cilvēku, tai skaitā ļoti daudz 
bērnu. Baložu pilsētā pat kāds vietējais 
kaķis šai laikā lasīja savu avīzi.

Paldies aktīvajiem bibliotēku apmeklē-
tājiem par iesaistīšanos gan pasākumos, 
gan čakli lasot ikdienā! 

Ināra Silvāne

Lasīt ir stilīgi!

Deju kolektīvs Sidrabaine 

Ko nozīmē strādāt ar mīlestību?
Tas nozīmē aust audumu no savas sirds 
pavedieniem.
Tas nozīmē celt namu ar mīlestību,
Tas nozīmē sēt sēklu ar maigumu
Un ievākt ražu ar prieku.

Ar mīlestību, prieku un neizsīkstošu 
enerģiju aizvadītajā sezonā ir strādāju-
ši visi mūsu amatiermākslas kolektīvi – 
dziedātāji, dejotāji un spēlmaņi. Lūk, tie 
ir viņu darba augļi!

Pierīgas apriņķa deju kolektīvu skate
Ķekavas kultūras nama (KN) Tautas 

deju ansamblis Zīle (A grupa) – 1. pakāpe. 
Vadītāja Vita Timermane.

Katlakalna Tautas nama (TN) deju ko-
lektīvs Katlakalns (B2 grupa) – 1. pakāpe. 
Vadītājs Agris Vīksniņš.

Baložu KN deju kolektīvs Baloži (E grupa) – 
1. pakāpe. Vadītāja Regīna Grebežniece.

Katlakalna TN deju kolektīvs Savieši (E 
grupa) – 1. pakāpe. Vadītāja Vita Priede.

Ķekavas KN deju kolektīvs Sidrabaine (F 
grupa) – augstākā pakāpe. Vadītāja Aija Āre.

Pierīgas koru skate 
Ķekavas KN sieviešu koris Daugaviete –  

1. pakāpe. Diriģente Rita Platpere, kor-
meistare Linda Matveja.

Ķekavas KN vīru koris Ķekava – 1. pa-
kāpe. Diriģents Arvīds Platpers, kormeis-
tars Edgars Briņķis.

Ķekavas KN jauktais koris Mozaīka –  
1. pakāpe. Diriģents Rūdolfs Bērtiņš.

Baložu KN jauktais koris Zemdega –  
2. pakāpe. Diriģenti Aldis Andersons un 
Vitolds Rijnieks.

I Latvijas Sieviešu vokālo ansambļu 

konkurss
Ķekavas KN jauniešu vokālais ansamblis 

Jūti! – 1. pakāpe. Vadītājs Jānis Strazdiņš.
Folkloras kopu skate atlasei uz 

Starptautisko folkloras festivālu Baltika
Katlakalna TN folkloras kopa – 2. pakā-

pe un apstiprināta dalība festivālā. Vadī-
tājs Andris Kapusts.

Pierīgas apriņķa amatierteātru skate
Ķekavas KN Jaunais Miltu teātris – no-

minācija Gada izrāde, dalība reģionālajā 
skatē. Vadītāja Līga Milta.

Latvijas studentu improvizācijas un Teātra 
sporta grupu turnīrs Uzplaukums talkā

Katlakalna TN improteātris Aija – 1. vieta.  
Vadītājs Toms Zvejnieks.

Mums lepnums krūtīs, ka jums gods. 
Priecājamies un lepojamies līdz ar jums!

Aija Vitmane, Kristīne Grigale

Amatiermākslas darba augļi

Zibakcija Lasīsim kopā Baložos
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Kultūras aģentūrai 
divi jauni projekti

Ķekavas novada pašvaldības kultūras 
aģentūra ir saņēmusi lieliskas ziņas 
par tās dalību divos starptautiskos 
projektos Patiesība aiz smaida un 
Demokrātijas garša. 

Patiesība aiz smaida
Kultūras aģentūra tika apstiprināta par 

partneri programmas Eiropa pilsoņiem 
Sadraudzības pašvaldību tīklojumi apak-
šaktivitātē apstiprinātajam projektam 
Patiesība aiz smaida ar kopējo budžetu 
~14 836 eiro apmērā. 

Projekta īstenotājs ir Rumānijas pašval-
dība Nasaud, ar kuru kontakti tika nodibi-
nāti jau 2011. gadā, kopīgi strādājot pie 
jauniešu projektu pieteikumu gatavošanas. 

Projekta mērķis – aktualizēt un veicināt 
projektā iesaistīto valstu dalībnieku izpratni 
par nepieciešamajām darbībām, lai mazinā-
tu bezdarbu, nabadzību, uzlabotu brīvprātī-
go iesaistīšanos minēto problēmu risināša-
nā, kā arī ar dažādu valstu vietējā mēroga 
pieredzi veicinātu zināšanu apmaiņu par 
iespējamajiem risinājumiem sociālajā sfērā. 

Projektā iesaistītas Kipras, Maķedonijas, 
Grieķijas, Itālijas, Polijas, Rumānijas un 
Latvijas valstu pašvaldības un to iestādes. 
Saskaņā ar projekta aktivitāšu plānu 10 da-
lībnieki no Latvijas varēs piedalīties piere-
dzes apmaiņas pasākumos Polijā, Itālijā un 
Rumānijā, bet Latvijā projekta dalībnieki no 
sešām valstīm pulcēsies 2013. gada pavasarī.

Demokrātijas garša
Saņemot apstiprinājumu projektam 

Demokrātijas garša, Kultūras aģentūra gu-
vusi lielāko atbalstu tās Eiropas Savienības 
finansējumu piesaistes vēsturē –  
nepilnus 44 000 eiro. (Kopējās izmaksas – 
58 556 eiro).

Par to ir liels prieks, jo šādi projekti ir 
ārkārtīgi sarežģīti. Katrs šāds projekts 
ir unikāls, un nav iespējams to atkārtot, 
proti, gūt finansiālu atbalstu vairākkārtīgi. 
Sadarbība notiek vienlaikus ar divu valstu 
četrām partnerorganizācijām, un tāda mē-
roga atbalsts ir ļoti liels panākums.

Projektā iesaistītas ir Latvija, Itālija un 
Kipra, kurās visās notiks projekta aktivitātes. 
No katras valsts darbosies divas organizāci-
jas (no Latvijas otrā ir biedrība Kusties), bet 
no katras organizācijas – trīs cilvēki. 

Projekta tēma ir Eiropas pilsonība, jau-
niešu līdzdalība, kultūru daudzveidība, kā 
arī uzņēmība un radošums.

Demokrātijas garšas mērķi:
• iepazīt lēmumu pieņemšanas procesu 
un izveidot jauniešu līdzdalības modeli 
vietējā sabiedrībā un Eiropā; 
• iepazīt demokrātiju, tās izpausmes for-
mas, vērtības un nozīmi;
• praktiski iejusties lēmuma pieņēmēju 
lomā; 
• iepazīt starptautisko kultūras dažādību 
būtību un demokrātiju tajā.

Projekta darbības laiks – no 2012. gada 
1. maija līdz 2013. gada 28. februārim. 

Artūrs Ancāns

Gadu simteņiem ilgi Daugmales cil-
vēku likteņus un dzīves ritējumu ietek-
mējis Daugavas tuvums. Daugava bija 
ceļš, kas vienoja latgaļus, zemgaļus, 
lībiešus ar skandināviem un krieviem, 
bet šķīra no somugriem un baltiem. 
Liecību par rosīgo darba dzīvi sniedz 
senais Daugmales pilskalns.

Daugmale bieži nopostīta un tikpat bieži 
no jauna atdzimusi. Arheologi konstatēju-
ši, ka savā pastāvēšanas laikā pilskalns 
vismaz 14 reizes nodedzis. Pirmie cilvēki 
uz dzīvi te apmetušies 2. g. t. pr. Kr. bei-

gās. Daugmales uzplaukuma laiks ir no 
10. līdz 12. gadsimtam.

Skaista ir Daugmale! Daudz darāmā, 
kopjamā un saudzējamā. Mēs šodien vijam 
vēstures jostu – no pagātnes mundruma, 
šodienas darbiem un domām par nākotni, 
un visam pa vidu spēks, ko dod Daugava!

Un tādēļ jau otro gadu tiek rīkotas 
Daugmales pilskalna dienas 2012. Pasā-
kums Daugmale cauri gadsimtiem notiks 
16.–17. jūnijā. Pirmā diena veltīta senajiem 
laikiem (10.–13. gs.), otrā – viduslaikiem 
(13.–15. gs). Pasākumu laikā notiks dažādi 

turnīri: cīņas, šaušana ar loku, šķēpa meša-
na. Uzvedumi veltīti viduslaikiem. Piedalās 
rekonstrukciju klubi no Latvijas, Lietuvas 
Igaunijas, Somijas, Maltas. Notiks amata 
prasmju demonstrējumi, amatnieku tirdziņš, 
vizināšanās laivā, ekskursija gar Daugavas 
krastu, izjādes ar zirgiem un citas aktivitātes!

Muzicēs grupas Auļi, Vilkači, folkloras 
kopa Laiva, Vēja vārti, Vējam kabatā, Pēr-
koņvīri, Katlakalna folkloras kopa u. c. Se-
kojiet informācijai! Plašāka informācija  
www.daugmalespilskalns.lv, www.parkulturu.lv.

Anita Lubova, Kristīne Grigale

Daugmale cauri gadsimtiem
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Dvīnes Gaida Vītoliņa un Ērika Mālnie-
ce savos astoņdesmit ir krietni ņiprākas 
par vienu otru divreiz jaunāku. Mundras, 
žirgtas, gudras, dzīvespriecīgas – šovā 
piedalās, dārzu apkopj, prāta spēlēs sa-
cenšas, dzied, dejo un pasauli apceļo!

Dvīņu šovs
Kurš būtu domājis, ka tieši Ērika, klusākā 

no abām, izprātos, ka vajadzētu piedalīties 
LNT Dvīņu šovā! Domāts, darīts. Dzīvē jā-
izprovē viss – abas māsas nodomājušas, 
tad Ērika kopā ar līnijdejotājiem aizbraukusi 
uz Stokholmu, bet māsai uzticējusi pieteik-
ties dalībai šovā. 

“Aizbraucu, skatos – tur vieni vienī-
gi jaunieši, visi pa divi, es viena. Sākas 
reģistrēšana, vaicāju – vai pieņemsiet, 
māsa šobrīd ārzemēs? Jā, pieņem-
šot. Bija jāiet provēt, vai es vispār dzie-
dāt protu, reizē ienāca arī Arvīds Babris, 
vaicāja – ko varot nodziedāt? Atteicu –  
jaunās neprotu, angliski nemāku, es tās 
vecās dziesmas latviešu valodā. Nodzie-
dāju, viņi saka – gaidiet zvanu un brauciet 
kopā ar māsu,” Gaida, stāstīdama par savu 
šova pieredzi, uzmet draisku skatienu te-
lefonam – veterānam, kas te mājo kopš 
1974. gada, kad ievilkta tālruņa līnija. 

Bez dziesmām – ne soli!
Lielā dziedāšana pierasta lieta – kad 

uznāk luste, māsas ķeras pie dziesmu 
burtnīcām. TV šovā dziedājušas Kamins-
ka Vakardziesmu, raidījuma aizkadrā –  
Tekam saule..., Nu, ciema meitiņ, es pie te-
vis un Debess tumša, mākoņaina, bet mājās 
un godos – visu pēc kārtas: gadskārtu, gal-
da, joku dziesmas. Gaidas mīļākā dziesma 
ir Raimonda Paula Mātei. “To bieži dungoju. 
Liktenīgi sanāca – 29. aprīlī apglabāju mā-
miņu, bet 1. maija svētkos to vajadzēja dzie-
dāt koncertā...” Ērikai tīk Savāda vasara; 
mīlējušas to dziedāt kopā ar jaunāko māsu 
Zigrīdu, kas nu jau aizsaulē. 

“Tagad jaunieši nav tādi kā mēs, – dārdina 
buga-buga, ne mūzikas, ne vārdu. Labi, ka 

māsas dēls Juris vēl māk dziedāt un spēlēt 
akordeonu – kad tiekamies, padziedam. 
Pārējiem – neinteresē. Kad dziedam, viņi 
neklausās...” bilst Gaida. Ar radu bērniem 
tomēr tik traki nav – mūziku mīl visi. Ērikas 
meita Aija kopā ar jaunāko meitu Viktoriju 
(beigusi Rīgas Doma kora skolu, spēlē sak-
sofonu) dzied Ķekavas jauktajā korī Moza-
īka; šajā korī dziedāja arī Zigrīdas jaunākā 
meita Līga. Zigrīdas vecākā mazmeita bei-
gusi Ķekavas Mūzikas skolu, jaunākā dzied 
Ķekavas bērnu ansamblī, – no bērniem, 
mazbērniem un mazmazbērniem iznāktu 
kārtīgs kamerkoris!

Māsas dzīvo atsevišķi, bet dienu vada 
kopā – liek pužļus, stiķē vārdus skrablī, uz-
spēlē durakus vai šahu un dambreti. “Ag-
rāk spēlēju novusu – pat sacensībās pie-
dalījos!” palepojas Gaida. “Nevaru saprast 
tos, kas sūdzas – mājās garlaicīgi! Kā, ja tik 
daudz ko darīt? Ja nu galīgi neko negribas, 
noliekos pagulēt, palasu – rau, kāda kau-
dze pie gultas!” Ko vēl? Viņas dejo. Gaida – 
senioru kolektīvā Sibrabaine. “Dejoju skolā, 
tehnikumā, arī TTP, kolhozā sāku dziedāt.” 
Ērika dejo līnijdejās, bet pirms tam 20 ga-
dus – Sidrabainē. 

Līdzīgas, bet ne vienādas
Vai patiesība, ka vienas olšūnas dvīņiem 

līdzīgi veidojas dzīve, vienāda patikšana 
un uzskati? Māsas aizdomājas. Nē, viņas 
saka – līdzīgi, bet ne vienādi. Arī domāša-
na un raksturi atšķiras – Gaida aktīvaka un 
drošāka, Ērika – klusāka un sevī vērsta. 
Kopš bērnības. Skolā, pateicoties līdzībai, 

Gaida dažos mācību priekšmetos mā-
sai nopelnījusi augstākas atzīmes. 
Bet skolotāji pamanījuši...

Kā veidojies māsu dzīves gājums? 
Dzimušas Rīgā, augušas Katlakalna 
Pērlēs, vēlāk dzīvojušas Līdumniekos. 

Pēc skolas beigšanas Ērika strādā-
jusi Rīgā, Gaida trīs gadus mācījusies 

tehnikumā, līdz valsts eksāmeniem nav  
tikusi... krievu valodas dēļ. “Tā man 

arī šodien neiet.” Vairākus gadus abas 

strādājušas TTP par kasierēm tramvajos 
(atcerieties dāmas, kas plēsa sīkas biļetī-
tes no kilometriem gariem ruļļiem?). Gaida 
izmācījusies par tramvaja vadītāju – brau-
kusi ar retro tramvaju. Tālāk dzīve metusi 
interesantus līkumus. Gaida veselības dēļ 
pārcēlusies uz laukiem, Ropažos kopusi 
jaunlopus. (“Bija smagi – 38 grūsnas telī-
tes, visas vajadzēja ieslaukt, visi darbi tik 

ar rokām. Bet es esmu tāda – ja ko iesāku, 
cenšos izpildīt pēc labākās sirdapziņas. Arī 
šodien, darbojoties sociālajos ar humāno 
palīdzību.”) Pēc tam – grūts darbs Baldo-
nes invalīdu namā, Ķekavas telefonu cen-
trālē, pastā. Pirmais vīrs strādājis Ķekavas 
putnu fabrikā, dabūjuši dzīvokli, it kā dzīve 
sakārtojusies, taču iejaucies zaļais pūķis 
un piedzīvojumu kāre. Ar otro vīru saskanī-
gi nodzīvojuši līdz pat viņa nāvei. Sirdzis ar 
sirds kaiti, bet aizgājis ar vēzi. 

Arī Ērikai dzīvē raibuma gana – dzīvojusi 
Rīgā, apprecējusies, vīrs strādājis milicijā, 
piedzimis dēls. “Algas nelielas, cik ilgi tā 
dzīvosi, sāku strādāt par kasieri tramvajā – 
vispirms Torņakalna, tad Sarkandaugavas 
depo. Kad piedzima meita, par kasieriem 
strādājām abi maiņās – viens pie bērna, 
otrs ar biļešu somu uz darbu. Nostrādāju 
18 gadus – līdz brīdim, kad kasierus lik-
vidēja.” Pēc tam ilgi gadi Dzelzceļa poli-
klīnikā par sanitāri – vispirms pie dūņu un 
parafīna procedūrām, vēlāk laboratorijā. Ar 
šo dzīves posmu saistās ironiska epizode – 
vadītāja Ērikai 11 gadus solījusi mazgāja-
majā telpā ievilkt silto ūdeni, lai nav jānes 
no blakustelpām. “Kad gāju prom, centās 
atrunāt – pēc pāris mēnešiem būšot. Atbil-
dēju – es jums vairs neticu.” Tur strādājot, 
Ērika, vienīgā latviete 13 cilvēku kolektīvā, 
saskārusies ar kādas kolēģes nicīgo attiek-

smi – “es tavu suņa valodu nemācīšos”. 
Šai kolēģei viņa vairs nekad nav palīdzē-
jusi; cita kolēģe, armēniete, strikti noteikusi: 
“Es arī nepiedotu.” Pēc pārmaiņām Ērikas 
vīrs kļuvis par šoferi. Pamazām sākušās 
savādības – dežūras, naktsmaiņas, virs-
stundas. Šajā dzīves punktā viss izrādījies 
tāpat kā māsai – zaļais pūķis, nenākšana 
mājās... “Gādāju, lai māja tīra, pusdie-
nas galdā un bērni apkopti. Vai man laika 
viņu vaktēt?” Izšķīrušies. Sākusi dzīvi no 
jauna. Sešus gadu nodzīvojusi viena, tad 
dēls, no dienesta atnācis, aizbraucis dzīvot 
uz Kroņauci, tur apprecējies, bet Ērika...  
tikusi pie otrā vīra – vedeklas tēvabrāļa, 
kurš, atraitņos palicis, ierosinājis tālāk pa 
dzīvi iet kopā. “Septiņus gadus dzīvojām 
ļoti labi, tad viņu paralizēja. Trīs gadi invalī-
du ratiņos. Aizgāja ar gangrēnu. Bijušajiem 
jūrniekiem tā bieži notiek – jūras šūpošanās 
kājām rada milzīgu slodzi.” 

Darbīgas un rosīgas. Citādi nevar!
Šobrīd māsas dzīvo Ķekavā, netālu viena  

no otras. Nesūdzas, ar pensiju iztikt va-
rot. No piena vīra iegādājas lauku piena 
produktus, kopējā dārziņā audzē svaigus 
dārzeņus. Siltajā laikā ik dienu 2–3 stundas 
strādā ārā. “Mūsu vecumā vairāk nevar,” 
smaida Ērika. “Bet – kamēr vari, tikmēr 
dari!” Par dārza darbiem runājot, Gaida  

izstāsta par slinkajiem jaunajiem vīriešiem, 
kuri nekautrējas večukiem diedelēt 40 san-
tīmus aliņam, bet, lūgti par samaksu uzrakt 
dobi, izbola acis – kā, es un strādāt ar lāp-
stu? “Tādi pamanās sev pabalstus izčīk-
stēt! Mēs dzīvojam tik greizā sistēmā, kur 
cilvēki gadu, divus, trīs nestrādājuši, lieliski 
iemācās dzīvot no pabalstiem. Kauns. Ja 
pilsētā nav darba, lai dzīvo laukos – apkop-
tu zemi, izaudzētu kādu vistu, trusi, cūku! 
Laukos badā nevar nomirt!”

Māsām, ar mums runājoties, rokas ne-
stāv dīkā – Ērikas pirkstos ņirb tambor-
adata, top kārtējais krāšņums. Uz tiem vi-
ņas ir meistarienes – segas, spilvendrānas, 
jakas, apmetņi, zeķes, cimdi... Radi, draugi 
un paziņas apdāvināti. Ērikas no gabali-
ņiem tamborētā sega bijusi izstādīta nova-
da rokdarbu izstādē. 

12. maijā abas kundzes dosies uz Veco 
draugu balli Katlakalnā – tur visi pazīstami 
kopš skolas laikiem, ir, ar ko parunāt, padzie-
dāt, padejot... Ziemas mēnešos būs pensio-
nāru vakari Ziepniekkalnā – ar dziedāšanu 
un dancošanu! “Žēl, nav mums to kungu tik 
daudz – uz astoņām dāmām viens; ja visas 
dancinās, beigts būs,” nosmej Ērika. “Bet 
mēs pašas protam dejas vadīt, tētis iemā-
cīja. Un tas ir galvenais – negaidīt, lai tevi 
izklaidē, bet priecāties pašam!”

Dace Judina

“Kamēr vari, tikmēr dari!”
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“Tas ir galvenais – negaidīt, lai tevi izklaidē, 

bet priecāties pašam!”

Gaida (no kreisās) un Ērika pie Ķekaviņas upes
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ĶEKAVAS NOVADA 
KULTŪRAS JAUNUMI

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI

DOLES TAUTAS NAMS
19. maijā 
19.00–1.00

Muzeju nakts Daugava – ceļš uz jūru – radošās darbnīcas, sadziedāšanās, 
JMT izrāde Esmu jūsējais u.c.

20. maijā 18.00 Koncerts Jūti? Jauna Nianse! – populāras melodijas dzied RTU jauniešu ansamblis Jauna 
Nianse, vadītāja Antra Dreģe, un Ķekavas KN jauniešu ansamblis Jūti, vadītājs Jānis Strazdiņš. 
Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

1. un 2. jūnijā 
11.00–15.00

Bērnu brīvdienu Bībeles skola Panda Mania Ķekavā bērniem 5–12 gadu vecumā ar spēlēm, 
dziesmām un kino.

BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
12. maijā 15.00 Mīļkoncerts Mātes dienā Mātes mīlestības zelts staro mūžos visam pāri, uzstājas vokālie 

ansambļi un deju grupas no Valmieras, Madlienas, Vircavas un Baložiem. 
Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti  bez maksas.  

17. maijā 19.30 Teātra izrāde – komēdija Puse no sirds, galvenajās lomās Zane Daudziņa un Aldis Siliņš. 
Biļetes: Ls 4–6, ar Drauga karti  par Ls 1 lētāk.

20. maijā 12.00 Diānas Zandbergas klavierspēles un Natālijas Grigorovičas Skarbinikas vijoļspēles audzēkņu 
koncerts Pavasara skaņas. Biļete: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

23. maijā 18.00 Koncerts Pa saujiņai prieka... Dzied bērnu vokālās studijas Karamele ansambļi Balodīši un 
Baltā dūja, dejo Baložu vidusskolas bērnu deju grupa. Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti  bez maksas.

26. maijā 12.00 Festivāls, radošā darbnīca Ābeļziedu laikā, piedalās senioru deju grupas no Baložiem, Sabiles, 
Priekuļiem, Mārsnēniem, Tukuma. Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

27. maijā 17.00 Rīgas pilsētas amatierteātru skates uzvarētāju – teātra studijas Haritas izrāde Aivaru gaidot. 
Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1.

6., 13., 20., 27. jūnijā 
10.00–14.00, 15.00–18.00

Radošās darbnīcas bērniem, zīmēšana. Maksa par materiāliem Ls 1–2. 

DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
13. maijā 16.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā Raita Ašmaņa Jelgavas Big band koncerts, solisti 

Maija Aukšmukste un Daumants Kalniņš. 
Biļetes: Ls 4, ar Drauga karti  Ls 3.

27. maijā 16.00 Daugmales multifunkcionālajā centrā Plenēra koncerts. Dzīves romances dzied aktrises 
Karīna Tatārinova un Maija Doveika kopā ar mūziķiem Jāni Stafecki, Artūru Noviku, Artūru 
Kutepovu, Ivaru Kalniņu. Biļetes: Ls 4, ar Drauga karti  Ls 3.

1. jūnijā 11.00 Dienas centrā Adatiņas Svētki bērniem! Ieeja brīva.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
13. maijā 12.00 Interešu kluba Vecie draugi sezonas noslēguma pasākums Vecās likteņdzirnas, īpašais viesis 

Žoržs Siksna. Biļetes: Ls 2, ar Drauga karti Ls 1, kluba biedriem bez maksas.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
12. maijā 12.00 Pensionāru atpūtas pēcpusdiena, veltīta Mātes dienai Otras mīļākas pasaulē nav! Pasākums 

pie galdiņiem ar pašu sarūpētu cienastu. Rīko biedrība Polārblāzma sadarbībā ar Jauniešu 
padomi un ĶNKA. Ieeja brīva.

20. maijā 14.00 Rokdarbu pulciņa Labieši tradicionālā pavasara tērpu un rotu skate. 
Īpašie viesi – rokdarbu studija Atkalnis, vadītāja Baiba Balode.
Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

26. maijā 17.00 Koncerts Līksmais pavasaris, dzied bērnu vokālie ansambļi Cīrulīši.
Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

1. jūnijā 19.30 Koncerts Dzied ar mani tautu meita... – aicina jauktais koris Mozaīka, vadītājs Rūdolfs Bērtiņš, 
un draugi. Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.

2. jūnijā 19.00 Jaunā Miltu teātra izrāde Esmu jūsējais. Biļetes: Ls 1, ar Drauga karti bez maksas.
6. jūnijā 18.00 Koncerts Brīnums! – RPIVA studentes Elīnas Šomeres kursa darbs, dejo klasiskās dejas grupa 

un Ķekavas sporta skolas mākslas vingrotājas. Ieeja bez maksas.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
7.–19. maijā,
21. maijā–3.jūnijā

Ceļojošā izstāde A. Dziļumam – 105, Ķekavas pagasta bibliotēkā,
Baložu bibliotēkā.

Līdz 12. jūnijam Latvijas karikatūristu un karikatūru konkursa Pa–smejies dalībnieku izstāde.
Ekspozīcijas Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka – novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade.
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos saziņas tīklos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un http://twitter.com/parkulturu 
un vietnē www.parkulturu.lv. 

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
8. maijā 11.00 Sāksim lasīt! – 1.b klase iepazīstas ar bibliotēku.
Jūnija sākums Bērnu žūrijas ekskursija uz Daugmali.
17. jūnijā 18.00 Jauno grāmatu apskats.
13.–31. maijā Izstādes: 

Kur mācīties tālāk? – materiāli par profesionālo un augstāko izglītību,
Dārza darbi pavasarī,
Te nu es esmu! – 25.05. Irmai Grebzdei – 100,
Muzeji aicina! – 18.05. Muzeju diena,
Ķekavas muzeja ceļojošā izstāde, kas veltīta A. Dziļumam.

1.–11. jūnijā Izstādes: 
Lasīsim arī vasarā!,
Visa laba jāņu zāle – par ārstniecības augiem,
Sargāsim bērnus – 1. jūnijs, Bērnu aizsardzības diena.

DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA
14.–25. maijā Izstāde: Rakstniecei Irmai Grebzdei – 100
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
22. maijā 18.00 Tikšanās ar vēsturnieku un novadpētnieku Sigurdu Rusmani. 

Tēma Rāmava–Katlakalns–Ķekava.
10.–17. maijā Izstāde: Mātes dienai veltīta izstāde Ar sauli sirdī. 
13.–20. maijā Izstāde: Latviešu nacionālās dzejas pamatlicējam Jurim Alunānam –180.
28. maijā–
1. jūnijā

Izstāde: Eju, aizeju, atskatos..., dzejniecei Rūtai Skujiņai – 105.

1.–11. jūnijā Izstāde: Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
4.–11. jūnijā Izstāde: Nepiesārņosim savu Tēvzemi! – Vides aizsardzības diena.
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
16. maijā 10.30 Grāmatu tārpiņš aicina – klubiņa nodarbība.
13. maijā–
11. jūnijā

Izstādes: 
Viņas mīlestība pāri, pāri… – Mātes diena, 
Rakstniekam Dzintaram Sodumam – 90,
1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena,
Rakstniekam Laimonim Puram – 90.


