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Ķekavas novads

Atklāj laivu piestātni      2. lpp.

Sajūtas dzejā      16. lpp.

Regbijam olimpiskais sudrabs      10. lpp.

Izdejo latvju soļus Baltkrievijā      6. lpp.
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Sporta spēles, aktivitātes visai ģimenei, kultūras pasākumi, draudzības spēles, 
uzņēmumu prezentācijas, atrakcijas bērniem, svētku gājiens, zaļumballe

16. un 17. jūnijā notika Daugmales pilskalna svētki – lielākais seno laiku un viduslaiku rekonstrukciju klubu pasākums Baltijā.                                                                                                                                       
Turpinājums 15. lpp.

Daugmales pilskalnā 
kaujas pierimušas

Starptautiskās sporta spēles VIA Ķekava
26.–28. jūlijā Ķekavas novadā

via.kekava.lv
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Izdevumā Ķekavas Novads publicētie materiāli  
ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada Domes viedokli. 
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors. 

Apsveicam!

19. jūnijā Daugmalē svinīgi tika atklāta 
pirmā publiskā pontonu laivu piestātne 
Ķekavas novadā, kas turpmāk nodro-
šinās iedzīvotājiem ērtāku un drošāku 
piekļuvi vienam no Latvijas kultūrvēstu-
riskajam objektiem – Nāves salai.

Ieceri par pontonu laivu piestātnes iz-
veidošanu un atpūtas vietas iekārtošanu 
realizēja biedrība Daugmales skolai, pa-
teicoties Eiropas Savienības un Ķekavas 
novada pašvaldības līdzfinansējumam.

Biedrība uzskata, ka par Nāves salā 
notikušajiem Latvijai tik traģiskajiem noti-
kumiem cilvēki nedrīkst aizmirst, lai nākot-
nē tādus nepieļautu. Tāpēc, lai veicinātu 
šī kultūrvēsturiskā objekta popularitāti 
Latvijas iedzīvotāju vidū, kā arī radītu ie-
spēju Ķekavas un citu novadu skolu au-
dzēkņiem apmeklēt salu un iegūt zināša-
nas par vēsturi, un stiprināt patriotiskas 
jūtas, tajā bija nepieciešams izveidot drošu 
un stabilu laivu piestātni.

Lai patīkamā atmosfērā varētu pavadīt 
laiku uz šīs salas – stāstītu vēsturiskos 
stāstus pie ugunskura –, netālu no laivu 
piestātnes izveidota arī atpūtas vieta.

Nāves sala ir īpaša ne tikai vēsturisko 
notikumu dēļ, bet arī ļoti pievilcīgs tūrisma 
objekts, pateicoties skaistajiem dabas ska-
tiem. Daugmales iedzīvotāji izrāda cieņu 
šīm vērtībām jau gadiem, gan sakopojot 
salas teritoriju, gan uzturot atmiņu stāstīju-
mus par tā laika notikumiem. 

Biedrība Daugmales skolai norāda, ka 

Pirmā publiskā laivu 
piestātne novadā

Biedrības Daugavas Savienība balvu  
šogad ieguva Daugmales pamatsko-
las skolotāja un skolas muzeja vadī-
tāja Zinaīda Matisone par ilggadēju 
Daugavas ielejas sakopšanu un vēs-
turisko vērtību saglabāšanu kopā ar 
Daugmales mazpulcēniem.

Balvas laureāte ilgus gadus gādā par 
Latvijai nozīmīgu vietu (Daugmales pils-
kalna, Nāves salas, Ulmaņkalniņa vai 
Jāņkalniņa) sakopšanu un jaunatnes ie-
saistīšanu darbā, radot interesi par vēs-
turi un notikumiem, kas norisinājušies tu-
vējā apkārtnē. No 1992. līdz 2011. gadam 
bijusi Daugmales mazpulka Dzirkstelīte 
vadītāja, bet pašlaik tā padomniece un 
ideju ģenerators. Iesaistot mazpulcēnus 
visos darbos un pasākumos, veic latvis-
kā mantojuma saglabāšanu un nodošanu 
nākamajām paaudzēm.

Biedrības Daugavas Savienība balvu 
piešķir amatieru mākslas, skolu, muze-
ju, bibliotēku, tautas namu kolektīviem 
vai minēto darbības nozaru izcilām per-
sonām par Daugavas ielejai raksturīgo  
kultūras vērtību, kultūras mantojuma, 
amatniecības kopšanu, saglabāšanu, at-
jaunošanu, popularizēšanu. Pretendentus 
balvas piešķiršanai izvirza Daugavas 
krastos esošās pašvaldības. 

Vineta Bērziņa

Daugavas 
Savienības balvu 
saņem daugmaliete

Atklājot pirmo publisko pontonu laivu piestātni Ķekavas novadā

Iedzīvotāju patīkamai brīvā laika pava-
dīšanai Ķekavas novada pašvaldība izre-
montējusi Dzirnavu estrādi Ķekavā, kas 
nesen nonākusi pašvaldības īpašumā.

Atklājot renovēto estrādi, pie skatu-
ves tika piekalts arī zirga pakavs, lai tajā 
“līst iekšā dejas, dziesmas un brīnišķīgi  

scenāriji kultūras pasākumiem”. 
Renovācijas laikā estrādei tika nomainī-

ta skatuves grīda, izveidojot tai vienlaidus 
betona klājumu, skatītāju solu virsmas, 
nokrāsots skatuves jumts un pieslēgts te-
ritorijas apgaismojums, kā arī labiekārtota 
estrādes apkārtne. 

Par labi paveikto darbu Vides un lab-
iekārtošanas daļas vadītāja Sigita Varika 
pateicās visiem Ķekavas sadzīves servisa 
centra meistariem, kuru rosības dēļ no-
vadnieki Līgo svētku dziesmas izdziedāt 
un Līgo dančus izdejot varēja jau atjauno-
tajā Dzirnavu estrādē.

Turpmāk ķekaviešu vēsturiski iemīļotā 
estrāde un tās teritorija būs ērti un patīkami  
izmantojama arī citiem brīvdabas pasāku-
miem.

Vineta Bērziņa

Dzirnavu estrādes jaunā elpa

Skaistumam un priekam – pie apgaismes 
stabiem piestiprināti puķu podi. 

izveidotā laivu piestātne ļaus vienkārši 
un droši nokļūt uz salu arī pašvaldības  
darbiniekiem un Latvijas armijas karavī-
riem, lai sakoptu salu.  

Publiskās pontonu laivu piestātnes 
Daugmalē iegādei un novietošanai 
biedrība saņēmusi finansējumu Eiropas 
Zivsaimniecības fonda pasākuma 
Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana  

aktivitātes Ciematu, kuros veic ziv-
saimniecības darbības, atjaunošana un  
attīstība ietvaros. EZF piešķīris 75 % jeb 
1464 latus no kopējās piestātnes izveidei 
nepieciešamajiem līdzekļiem. Savukārt 
atlikušo summu biedrība ieguvusi, star-
tējot Ķekavas novada pašvaldības pro-
jektu līdzfinansēšanas konkursos.  

Vineta Bērziņa

Atklājot atjaunoto Dzirnavu estrādi
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“Mēs esam izveidojuši stabilu novadu 
ar perspektīvu attīstībai,” atskatoties uz 
aizvadītajiem trīs gadiem, saka Ķekavas 
novada domes priekšsēdētājs Roberts 
Jurķis. Šodien Ķekavas novadu rakstu-
ro vārdi – dinamika, attīstība, zaļā do-
māšana, daba, sakārtota vide, bizness, 
kultūra, radošums un trakas idejas. 

Stabilitāte
Vērtējot labklājību, viens no galvenajiem 
faktoriem ir finanses. Ķekavas novada 
galva R. Jurķis pirmos trīs gadus raksturo 
kā plānveidīgu attīstību, bez ekscesiem. 
“Novada budžeta 2009. un 2010. gadu 
raksturoja optimizācija, samazinot pašval-
dības iestāžu izdevumus, bet 2011. gada  
budžets jau bija vērsts uz attīstību. Šajos  
gados īpaši aktīvi strādājām pie ES un 
citu struktūru finansējumu piesaistes  
(> 10 milj. latu). Pabeigta Baložu vidus-
skolas piebūve, izbūvēts veloceliņš Balo-
žos, multihalle Daugmalē un stadions pie 
Ķekavas sākumskolas, uzbūvēta ūdens 
atdzelžošanas stacija un modernizēta 
kanalizācija Baložos, pabeigti ūdenssaim-
niecības attīstības projekti Daugmalē un 
Ķekavā, sākti ūdenssaimniecības pro-
jekti visā novadā, salaboti ceļi, izveidoti  
sociālie centri, atklāti jauni bērnu rotaļu 
laukumi, atjaunota estrāde Ķekavā,” stāsta  

Roberts Jurķis. 
“Viens no nozī-

mīgākajiem veiku-
miem, par ko sma-
gi cīnījāmies, brī-
žam kā ar vējdzir-
navām, bet tomēr 
izcīnījām, – Ķeka-
vas sākumskolas 
būvniecība. Lai 
process izkustētos 

no nulles punkta, bija neskaitāmi iesnie-
gumi, lūgumi, tikšanās reizes, oficiālās 
pieņemšanas pie atbildīgajām amatperso-
nām, ministriem, pretī saņemot neitrālas 
atrunas: šajā situācijā valstī valsts un paš-
valdības iestādēm ir liegums uzņemties 
ilgtermiņa saistības jauniem būvniecības 
objektiem. Pēdīgi, saprotot, ka tikai ar uz-
stājību un nekaunību liksim sevi sadzirdēt, 
sākām pievērst sev valdības uzmanību 
netradicionālos veidos, piemēram, pau-
žot nepārprotamu attieksmi partiju domes 
sēdēs, līdz beidzot 4. jūnijā, tiekoties ar  
Ministru prezidentu V. Dombrovski un par-
lamentāro sekretāru, tika panākta konkrē-
ta vienošanās, uzdodot Finanšu ministrijai 
rast iespēju atļaut Ķekavas novada skolas 
būvniecības vajadzībām piesaistīt finan-
sējumu. Izsludinot iepirkumu par skolas 
būvniecību, 9. jūlijā tiek atvērti iepirku-
ma piedāvājumi, un drīz sāksies skolas  
būvniecība.”

Jurķis jūtas gandarīts, lai gan ceļš līdz 
jaunajai skolai vēl tikai sācies. “Normālu 
darba procesu nereti aizēno visādas īpat-
nības – pēdējā laikā, tuvojoties pašvaldību 
vēlēšanām, daudzi deputāti sākuši spekulēt  
ar jau izdarīto, uzsverot, ka to paveikuši 

tieši viņi. Piemēram, kad pabeigtas vai-
rākkārtējas sarunas ar premjeru un mi-
nistriem par finansējumu skolas būvdarbu 
pabeigšanai un saņemts saskaņojums, 
var teikt, viss melnais darbs izdarīts, atse-
višķu partiju pārstāvji raksta valdībai vēs-
tules – lūdzu, dodiet skolai naudu!”

Tomēr R. Jurķis uzsver – svarīgāk par jau 
paveikto ir skaidri saredzēt vēl darāmos dar-
bus. Līdztekus jaunās skolas projektam tu-
vākajā nākotnē sāksies bērnudārza izbūve 
Daugmalē, sociālās mājas atjaunošana Mel-
lupos, sociālās mājas trešā stāva renovāci-
ja, kā arī jauniešu un karjeras centra izveide 
Ķekavā. Pļavniekkalna ielā būs jauna ietve, 
Pliederu ielā – gājēju celiņš, bet visā Ķekavā 
sadarbībā ar Latvijas Valsts ceļiem –  
gajēju pārejas un luksofori. Ziedoņa ciematā 
sāksies ūdenssaimniecības projekta trešā 
fāze, Odukalnā, Katlakalnā un Vimbukrogā 
turpināsies ūdens un kanalizācijas izbūve.

Attīstība
Lielu daļu pašvaldības budžeta veido nova-
dā deklarēto iedzīvotāju nodokļu maksāju-
mi, kuru apjoms ļauj plānot infrastruktūras 
attīstību – ceļu sakārtošanu, bērnu rotaļu 
laukumu izbūvi un daudzu citu pakalpo-
jumu pieejamību iedzīvotājiem. Diemžēl  
joprojām daudzas jaunās ģimenes, kuras 
uzbūvējušas māju vai iegādājušās dzīvokli 
Ķekavas novadā un šeit dzīvo, nezināmu 
iemeslu dēļ deklarējušies savā iepriekšējā  
dzīvesvietā, nodokļus maksā tur, tomēr tās 
pašvaldības pakalpojumus neizmanto. Vei-
dojas absurdas situācijas – iedzīvotājs at-
nāk uz pašvaldību ar uzstājīgu lūgumu vai 
pretenziju; sarunā izrādās, ka viņš jau ilgu 
laiku lieto Ķekavas novada pakalpojumu, 
taču deklarējies, piemēram, Rīgā. Tāpēc  
R. Jurķis aicina iedzīvotājus aktīvi dekla-
rēties Ķekavā, lai “kopā būvētu mājīgu,  
drošu, uz attīstību vērstu novadu”! 

Ķekavas novada pašvaldība šobrīd iz-
strādā novada Attīstības programmu  
2013.–2020. gadam, uzsverot plānveidīga dar-
ba nozīmi kultūras, izglītības, sociālās, pakal-
pojumu jomu pilnveidošanā, kā arī mūsdienīgu 
darba metožu ieviešanu pašvaldības darbā. 

“Runājot par jaunievedumiem – sākumā 
tos vienmēr uzņem kritiski. Tāda ir cilvēka 
daba: jaunais automātiski nozīmē pārmai-
ņas. Cilvēkiem bail no nezināmām lietām, 
sevišķi Latvijā, jo vēsturiski šīs pārmaiņas 
mūs vienmēr skārušas personīgi un visbie-
žāk sāpīgi,” skaidro R. Jurķis, uzsverot – 
Ķekavas novads turpinās iesākto jaunieve-
dumu kursu. “Aizvadītajos trijos gados kā 
būtiskākais mūsu pašvaldībā jāmin ne vien 
stabilitāte un attīstība, bet arī jaunas un ra-
došas idejas, nebijuši projekti un pasākumi, 
ko brauc skatīties ne vien citu pašvaldību, 
bet arī ārvalstu pārstāvji. Radošums izpau-
žas visās johmās – no biznesa līdz NVO 
projektiem un kultūras dzīvei. Piemēram, 
pagājušajā gadā veiksmīgi sarīkojām vē-
rienīgu starptautisko kultūras un sadrau-
dzības festivālu VIA Ķekava, šogad kārta  
VIA Ķekava Sports 2012 – starptautiskajām 
sporta spēlām. Man patīk trakas idejas –  

trakajiem pieder pasaule! Tāpēc cenšos at-
balstīt neparastas idejas. Ar lēnprātību un 
apdomu var ilgi sēdēt un gaidīt; bet tad nav 
ko bļaut – mums nekā nav... Un nebūs! Bet 
mums ir izdevies, piemēram, bērnudārzam 
ūdeni sildām ar saules enerģiju, sporta na-
mam arī. Izmantojam visas modernās teh-
niskās iespējas.”

Nereti spekulācijas izraisa nepilnības 
likumos. “Šībrīža likumdošana Latvijā 
veidota, bāzējoties uz esošo pieredzi, un 
absolūti nav piemērota jaunu un radošu 
procesu regulēšanai. Vajadzētu jaunus 
normatīvos aktus. It kā – kas nav aizliegts, 
ir atļauts, taču praksē ir citādāk – atļauts ir 
tikai tas, kas atļauts. Piemēram, Ķekavas 
pašvaldības policija pārtapa par Reģionā-
lo policiju un nu apkalpo vēl četras citas 
pašvaldības. Ideja aizgāja tautā; vairāku 
pašvaldību vadība nāk pie mums – mēs 
arī tā gribam! Bet atrodas cilvēki, kuri, pie-
ķērušies šai idejai, sāk jaukt gaisu – nekur 
nav rakstīts, ka tā drīkst; nu jā, vispār jau 
var, tomēr labāk būtu drusciņ citādāk...  
Iznāk Pētera I dzelzceļš: “Taisīsim kā Ei-
ropā?” – “Nē, taisīsim citādāk!” Un uztaisa 
platākas sliedes...”

Domubiedri un darītāji ir lielā puse uzva-
ras. “Vēlos pateikt īpašu paldies domes ko-
mandai – cilvēkiem, kuri šo trīs gadu laikā 
virzījuši lietas uz priekšu bez bremzēšanas: 
priekšsēdētāja vietniekam, Attīstības komi-
tejas vadītājam Jurim Krūmiņam, kura pār-
ziņā ir novada attīstības jautājumi, aktuālās 
problēmas un sadarbība ar pensionāru pa-
domi un biedrību; deputātiem – Drošības 
komitejas vadītājam Ivanam Pihtovam un 
Izglītības, kultūras, sporta komitejas locek-
lim Maksimam Volkovičam, kuri Baložos 
atsākuši daudzas sabiedriskās aktivitātes, 
rosināja baznīcas būvniecību un aktīvi at-
balsta novada sporta aktivitātes; Izglītības, 
kultūras, sporta komitejas vadītājam Jurim 
Jerumam, kuru raksturo akadēmiska domā-
šana, radošums un reizē pragmatiska pieeja 
budžeta, kultūras un izglītības jomu sakār-
tošanā. Lielu ieguldījumu īpašuma lietu un 
novada adrešu sakārtošanā devis Īpašuma 
lietu komitejas vadītājs Arnolds Keisters; 
aktuālās problēmas risinot, vienmēr radošu 
un taisnīgu pieeju meklē Edmunds Veispals. 
Mūsu sociālās jomas kolēģus – Sociālo lietu  
komitejas vadītāju Igori Malinauskas un  
Izglītības, kultūras, sporta komitejas vadītā-
ja vietnieci Līgu Voldeku – vislabāk raksturo  
tādi vārdi kā analīze, iedziļināšanās, ātra 
reakcija un iedzīvotāju interešu aizstāvība. 
Paldies par pacietību un uzstājību, aizstāvot 
bērnu un pieaugušo piesaisti sportam un 
veselīgam dzīvesveidam Laumai Žilko un  
Ināram Beļinskim, deputātei Lindai Danilevičai,  
kura rūpējas arī par novada uzņēmēju in-
teresēm. Un, protams, liels paldies mūsu 
možajai opozīcijai – pateicoties viņiem, 
esam tādi, kādi esam, un būsim tādi, kādi 
vēlamies būt, – atklāti, aktīvi, radoši, atvērti 
sabiedrībai un pozitīvi domājoši!”

(Turpinājumu lasiet nākamajā  
ĶN numurā)

Dace Judina

Stabilitāte, attīstība, radošums

Roberts Jurķis

fo
to

: Ķ
ek

Av
A

S 
N

o
vA

D
A

 p
A

šv
A

lD
īb

A
S 

A
rh

īv
S

Baložos nosiltināts bērnudārzs.

Jaunā sporta zāle Baložu vidusskolā

Baložos izbūvēts veloceliņš.

Daugmales sporta un kultūras centrs

Stadions pie Ķekavas sākumskolas

Ūdenssaimniecības projekts
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 Īsumā

Ķekavas pagastā turpinās būvdarbi 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, II 
fāze ietvaros. Šobrīd sākta kanalizāci-
jas pašteces tīklu izbūve arī Odukalnā 
(Niedru un Platajā ielā) un Vimbukrogā 
(Kļavu un Daugavas ielā). 

Katlakalnā, kur tiek izbūvēti arī jauni ūdens-
vada tīkli, noslēgumam tuvojas būvdarbi 
Tulpju, Naudītes un Sporta ielā. Galvenā 
būvuzņēmēja – AS Siguldas būvmeistars  –  
darbu jūnijā stipri apgrūtināja lielais nokriš-
ņu daudzums, kā arī šai vasarai raksturīgais 
neparasti augstais gruntsūdeņu līmenis. Lai 
iemontētu 6 m garu cauruļvada posmu 5 m 
dziļumā, būvniekiem nākas atsūknēt grunts-
ūdeņus pat vairākas diennaktis. 

Ielās, kur būvdarbi pabeigti, ceļu seguma 
atjaunošana iepriekšējā stāvoklī un labie-
kārtošanas darbi tiks veikti 2–3 mēnešu 
laikā – ļaujot seguma virskārtai sablīvēties.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un 
iecietīgiem. Lai arī būvdarbi tiek organizēti 
tā, lai maksimāli nodrošinātu piekļūšanu sa-
vām mājām, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00 šaurākajās ielās tas nebūs iespējams.

SIA Ķekavas nami interneta vietnē  
www.kekavasnami.lv un informatīvā izde-
vuma Ķekavas Novads jūnija numurā pub-
licēta informācija par pieslēgšanās kārtību 
privātmāju īpašniekiem. Vairāk informāci-
jas Ķekavas namu birojā Rāmavas ielā 17, 
Rāmavā, vai pa tālr. 29255787 (galvenais 
inženieris Jānis Freibergs) vai 29126835 
(projekta koordinators Juris Firsts).

Juris Firsts

iegulDīJumS tAvĀ NĀkotNē  

Odukalnā un 
Vimbukrogā izbūvē 
kanalizācijas tīklus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisija informē, ka tā apstiprinā-
jusi SIA Baložu komunālā saimniecība 
ūdensapgādes pakalpojumu tarifu – 
0,49 lati par m3 bez pievienotās vērtības 
nodokļa (PVN). 

Apstiprinātais tarifs Baložu pilsētā stā-
sies spēkā šī gada 1. augustā. 

Jauns ūdensapgādes 
tarifs Baložos

Saskaņā ar jaunajiem MK noteiku-
miem par koku ciršanu ārpus meža  
Ķekavas novada iedzīvotājiem, īpaši tiem, 
kuru īpašumi atrodas pilsētas un ciema 
teritorijā, turpmāk jārēķinās ar papildu 
prasībām – īpaši ar zaudējumu atlīdzību, 
informē Vides un labiekārtošanas daļa. 

Bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai 
ārpus meža atļauts cirst augļu kokus, ko-
kus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 
20 cm, un kokus ārpus pilsētas teritorijas 
meliorācijas sistēmu un autoceļu aizsarg-
joslās, kokus ārkārtējā situācijā un kokus, 
kas oficiāli atzīti par bīstamiem, un tas ir 

atbilstoši fiksēts, informējot pašvaldību.
Atļauja nepieciešama, ja kokus cērt 

pilsētas un ciema teritorijā, pie kultūras 
pieminekļiem un to aizsargjoslā, parkā, 
kapsētā, alejā, gar valsts un pašvaldību 
ceļiem, ūdens objektu aizsargjoslā, kā arī 
kad tie 1,3 m augstumā no sakņu kakla sa-
snieguši noteiktu apkārtmēru.

Lai atļauju saņemtu, zemes īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs iesniedz pašvaldī-
bā attiecīgu iesniegumu. Pašvaldība veic 
katrā gadījumā koku ciršanas izvērtēju-
mu atbilstoši normatīvajiem aktiem, pazi-
ņojot iesniedzējam lēmumu par atļaujas  

izsniegšanu – atļauju izsniedz tikai pēc 
zaudējumu atlīdzības samaksas.

Jaunums, ar ko turpmāk nāksies sa-
skarties Ķekavas un Daugmales pagastu 
iedzīvotājiem, būs zaudējumu atlīdzība par 
dabas daudzveidības samazināšanu ciema 
teritorijā, kas Baložu pilsētas iedzīvotājiem 
bija ierasts jau iepriekš. 

Zaudējumu atlīdzība netiek noteikta situā-
cijās, kad koku ciršanu finansē pašvaldība, 
cērtot nokaltušu koku, cērtot koku, kuru paš-
valdība atzinusi par bīstamu, ja kokus cērt 
dabas pieminekļu uzturēšanai vai atjaunoša-
nai, un vēl pāris citos izņēmumu gadījumos.

Jaunajiem noteikumiem īpaši jāpievērš 
uzmanība būvēt gribētājiem, ja koku ciršana 
vajadzīga būvniecības īstenošanai – būvpro-
jektā jānorāda izcērtamie koki, jo turpmāk 
kompetentās institūcijas izsniegtā būvatļauja 
būs uzskatāma arī par koku ciršanas atļauju.

Saskaņā ar šiem MK noteikumiem Ķeka-
vas novada pašvaldībā tiks izveidota komi-
sija un darba grupa, kas līdz gada beigām 
pārskatīs un virzīs apstiprināšanai pašreiz 
spēkā esošos pašvaldības saistošos notei-
kumus par koku ciršanu ārpus meža atbil-
stoši jaunajiem MK noteikumiem.

Sigita Varika

Jaunas prasības koku ciršanai ārpus meža

No 1. jūlija Baložu pilsētā atkritumu 
izvešanu veic uzņēmums Ragn-Sells, 
ar kuru Baložu komunālā saimniecība 
martā noslēgusi līgumu par atkritumu 
apsaimniekošanu Baložu pilsētā.

SIA Baložu komunālā saimniecība (BKS) 
pateicas visiem tiem Baložu pilsētas ie-
dzīvotājiem, kuri aktīvi nākuši un slēguši 
līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, 
tā iesaistoties atkritumu apsaimniekošanā 
Baložu pilsētā, veicinot tās sakoptību un 
spodrinot pilsētas tēlu.

Taču ne visi iedzīvotāji ir bijuši tik apzi-
nīgi, jo viena ceturtā daļa Baložu pilsētas 
nekustamo īpašumu īpašnieku vēl nav 
noslēguši līgumu par atkritumu apsaimnie-
košanu. BKS skaidro, ka līgums par atkri-
tumu apsaimniekošanu tiek uzskatīts par 

noslēgtu tikai tad, kad tā viens eksemplārs, 
aizpildīts un parakstīts, tiek atgriezts uzņē-
mumam. Līdz ar to arī pakalpojuma snieg-
šana tiek nodrošināta tikai tām fiziskām un 
juridiskām personām, ar kurām noslēgts 
līgums par atkritumu apsaimniekošanu. 

Tāpēc BKS aicina tos iedzīvotājus – ne-
kustamā īpašuma īpašniekus, kas nav no-
slēguši līgumu par atkritumu apsaimniekoša-
nu, – atdot BKS aizpildītu un parakstītu viena 
līguma eksemplāru, ja šis līgums apmierina, 
vai ierasties uzņēmumā personīgi (arī ja lī-
gums par atkritumu apsaimniekošanu nav 
saņemts) un noslēgt līgumu. 

Ar aktualizēto atkritumu izvešanas gra-
fiku, BKS darba laikiem un citu aktuālo 
informāciju iedzīvotāji varēs iepazīties arī 
BKS interneta vietnē www.sia-bks.lv. Taču 

uzņēmums atgādina, ka atkritumu izveša-
na tiek veikta tikai ar priekšapmaksu. 

BKS informē, ka papildus ir arī pieejami 
marķēti atkritumu maisi (100 litru). Izman-
tojot šos maisus, nav jāmaksā vairāk par 
papildu atkritumu izvešanu, jo to cenā jau 
iekļauta izvešana. Marķētos atkritumu mai-
sus var iegādāties BKS kasēs. Uzņēmums 
uzsver, ka šie marķētie atkritumu maisi pa-
redzēti papildu atkritumu savākšanai, bet 
ikdienā atkritumu apsaimniekošana notiek, 
izmantojot atkritumu konteinerus.

Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var 
ierasties BKS iedzīvotāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās plkst. 17.00–19.00 – 
vai BKS darba laikā zvanīt pa informatīvo  
tālruni 29720976. 

Dace Zilvere

Izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanā Baložos

11. jūnijā svinīgi tika atklāta uzstādītā 
saules kolektora sistēma Ķekavas novada  
pirmsskolas izglītības iestādē Ieviņa, 
kas turpmāk ar saules enerģiju uzsildīs 
bērnudārza peldbaseina ūdeni. Iegūto 
siltumu daļēji izmantos arī apkurei. 

Atklāšanas reizē SIA Taupi, saules ko-
lektora uzstādīšanas darbu veicēja, pār-
stāvis Aigars Reigass klātienē iepazīsti-
nāja domes un pašvaldības pārstāvjus 
arī ar vienu no saules kolektora sistēmas 
ierīcēm, kas uzrāda uzsildītā peldbaseina 

ūdens temperatūru un šim mērķim patērēto  
saules enerģiju. 

Ar detalizētāku uzņēmuma Taupi izklāstu 
par saules kolektora sistēmas darbību, efek-
tivitāti un ekspluatāciju Ķekavas novada  
domes, pašvaldības, uzņēmuma Ķekavas 
nami un bērnudārza Ieviņa pārstāvji varēja 
iepazīties un uzdot sev interesējošos jau-
tājumus informatīvajā seminārā atklāša-
nas dienas pirmajā pusē.

Semināra laikā izskanēja viena no galve-
najām atziņām, ka solārā jeb saules enerģija  

Atklāj saules kolektoru bērnudārzā

ir perspektīva un efektīva alternatīva fosila-
jam kurināmajam (naftas produktiem, oglēm,  
gāzei), kura apjomi pasaulē neglābjami 
samazinās. Lai gan šobrīd saules enerģija 
arvien vairāk aizstāj fosilo kurināmo, tomēr 
no bezmaksas energonesēju potenciāla 
līdz šim tikusi izmantota vien niecīga daļa.  
Tāpēc uzņēmums aicināja pašvaldību un 
tās iedzīvotājus savā saimniecībā arvien 
plašāk izmantot saules enerģiju. 

Saules kolektoru sistēma tika uzstādīta 
projekta Oglekļa dioksīda emisiju samazi-
nāšana, uzstādot saules kolektoru sistēmu 
Ķekavas pirmsskolas izglītības iestādes  
IEVIŅA ēkā, peldbaseina ūdens sildīšanai 
no atjaunojamiem energoresursiem ietva-
ros, kas atbalstīts Klimata pārmaiņu finanšu  
instrumenta (KPFI) finansēto projektu at-
klāta konkursā Atjaunojamo energoresursu  
izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai. 

Projekta kopējais finansējums ir 
Ls 52 411,22, no kuriem KPFI Ls 39 308,42 
un Ķekavas novada pašvaldības līdzfinan-
sējums – Ls 13 102,80. Saules kolektora 
sistēmu uzstādīja SIA Taupi.

Vineta Bērziņa

Pārgriežot tradicionālo 
atklāšanas lenti 

fo
to

: l
īv

A
 b

eN
et

e



izglītība  5Ķekavas Novads
2012. gada 10. jūlijs

 Īsumā

Jūnijs ir mēnesis, kas lielākoties saistās 
ar Līgo svētkiem, taču 166 Ķekavas nova-
da jauniešiem tas paliks atmiņā kā brīnišķī-
gais un satraucošais izlaiduma laiks. 

Jūnijā aizvadīti izlaidumi trijās novada 
vispārējās un trijās profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs. 

Šogad Ķekavas vidusskolas 9. klasi absol-
vēja 61 skolēns un 12. klasi – 31, Baložu vi-
dusskolas 9. klases atestātu saņēma 19, bet 
12. klases – 8 audzēkņi, savukārt Daugmales 
pamatskolu absolvēja 12 jaunieši. 

Ķekavas novada profesionālās izglītības 
iestādes kopumā absolvēja 35 bērni: Ķekavas 
Mākslas skolu – 18, Ķekavas Mūzikas skolu – 
12 un Ķekavas novada sporta skolu – 5.

Par teicamām sekmēm 2011./2012. mācī-
bu gadā 16 absolventi saņēma arī Ķekavas 
novada pašvaldības naudas balvas: 
• Ķekavas vidusskolas 12. klases audzēkņi –  
Egija Mičule, Maija Eglīte, Līva Kotāne;
• Ķekavas vidusskolas 9. klases audzēkņi –  
Paula Jurģe, Mārtiņš Ļuļļa, Elīza Ella  
Dumpe, Kristaps Ezītis, Čaks Levits, Aivars  
Ozoliņš, Inese Safronova;
• Daugmales pamatskolas 9. klases au-
dzēkne Anete Ikauniece;
• Ķekavas Mākslas skolas absolventes 
Anete Arenda, Justīne Sevčenoka, Dārta 
Berkmane, Katrīna Boļše, Līva Oto.

Paskrējis izlaidumu laiks

Uzņemšanas pirmsskolas izglītības  
iestādēs komisija jūnijā uzņēma Ķekavas 
novada bērnudārzos kopumā 242 bērnus.

Pēc Ķekavas novada pašvaldības Izglītības 
daļas galvenās speciālistes Veras Kļaviņas 
sniegtās informācijas, bērnudārza gaitas jau-
najā mācību gadā sāks 77 bērni pirmsskolas 
izglītības iestādē (PII) Zvaigznīte Valdlaučos, 
90 – PII Ieviņa Ķekavā, 48 – PII Avotiņš 
Baložos, 22 – PII Bitīte Katlakalnā un pieci 
bērni – privātās pamatskolas Gaismas tilts 97 
pašvaldības grupiņā.

Kā norāda V. Kļaviņa, saskaņā ar Ķekavas 
novada domes saistošajiem noteikumiem 
Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība 
īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkciju no rindas uzņemti bērni, kuri ir dekla-
rēti Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

Atgādinām, ka tām ģimenēm, kuru bēr-
niņi vecumā no pusotra gada vēl gaida 
rindā uz bērnudārzu, pašvaldība piedāvā 
divas alternatīvas:
• pašvaldības kompensācija – 118,70 lati 
mēnesī, ja izmanto privātā dārziņa pakalpo-
jumu, rinda tiek saglabāta. Jāraksta pietei-
kums pašvaldībai, pievienojot līguma ar bēr-
nudārzu kopiju. Informācija interneta vietnē  
www.kekavasnovads.lv sadaļā Izglītība – 
Bērnu rinda – Pašvaldības kompensācija;
• aukļu dienesta pakalpojums – pašvaldības 
finansējums aukles algai 118,70 lati mēnesī, 
rinda tiek saglabāta. Sāks savu darbību šī 
gada rudenī. Anketas vecākiem atrodama in-
terneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā 
Izglītība – Aukļu dienests.

Vineta Bērziņa

Bērnudārzos uzņem 
242 bērnus

Noslēgusies projekta Ķekavas novada  
pašvaldības izglītības iestāžu informa-
tizācija realizēšana. 

Projekta rezultātā Baložu vidusskolā,  
Daugmales pamatskolā, Pļavniek kalna 
sākumskolā un Ķekavas vidusskolā  

Skolās modernizē informācijas tehnoloģijas
kopumā iegādāti 35 stacionārie datori, 
pieci portatīvie datori, trīs multimediju in-
teraktīvās tāfeles un ierīkoti četri lokālie 
datortīkli katrā skolā. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 
ir Ls 42 017,02, tās 100 % apmērā tiek 

segtas no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzekļiem.

Māris Ozoliņš

Valsts izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA) aicina jauniešus ar vidussko-
las vai pamatskolas izglītību gada vai 
pusotra laikā bez maksas iegūt profe-
siju kādā no 36 profesionālās izglītības 
iestādēm visā Latvijā. Līdz šim gandrīz 
700 jauniešu Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projektā ieguvuši kādu noderīgu 
profesiju.

 VIAA jau trešo gadu īsteno ESF pro-
jektu Profesionālās izglītības programmu, 
pamatprasmju un kompetenču apguve 
izglītības un profesionālās karjeras turpi-
nāšanai, lai sniegtu iespēju jauniešiem 
gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt 
profesiju kādā no profesionālās izglītības 
iestādēm visā Latvijā.

2012./2013. mācību gadā ar ESF atbal-

stu 36 profesionālās izglītības iestādēs 
jaunieši bez maksas varēs apgūt kādu 
no 54 profesijām 94 profesionālās izglītī-
bas programmās. Mācībām var pieteikties 
17–25 gadus veci jaunieši.

Lielākajā daļā programmu var iestāties, 
ja iegūta vidējā izglītība, taču starp tām ir 

arī viengadīgas programmas, kurās var 
mācīties vismaz 17 gadus veci jaunieši, 
kuri ieguvuši pamatizglītību.

Projekta laikā jaunieši var apgūt pavāra,  
metinātāja, namu apsaimniekošanas 
meistara, veterinārārsta asistenta, loko-
motīvju saimniecības tehniķa, jumiķa, kok-
kopja (arborista), meža mašīnu operatora 
un citas profesijas. Pilns profesionālās 
izglītības iestāžu un piedāvāto profesio-
nālās izglītības programmu saraksts pieej-
ams izglītības ceļvedī www.niid.lv.

Mācību laikā jauniešiem maksā stipen-
diju. Audzēkņiem tiek nodrošināta dzīvo-
šana skolas dienesta viesnīcā.

Par minēto projektu www.viaa.gov.lv sa-
daļā VIAA īstenotie projekti.

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Jaunieši gada laikā var apgūt profesiju

Jaunieši no Ķekavas vidusskolas – 
Ivars Vanags, Marta Helēna Vanaga, 
Vivita Priede, Arnolds Auziņš un Anete  
Jonikāne – kopā ar skolas psiholoģi 
Ilzi Lisovsku jūnijā bija devušies uz 
Ķekavas novada sadraudzības pilsētu  
Bordesholmu.

Projekta ietvaros šogad strādājām nevis  
prakses vietās, bet gan diskutējām par 
ūdens kvalitāti, aizsardzību un ar to sais-
tītām problēmām. Mēs kā dabas aktīvisti 
nedēļas garumā uzzinājām daudz ko jau-
nu par ūdens iemītniekiem un to, kas ir 
jādara, lai grāvi padarītu par dabisku upi, 
kādas mums ir Latvijā. 

Viens no interesantākajiem uzdevu-
miem bija laboratorijā, kur uzvilkām baltus 
mētelīšus un likās, ka esam īsti ķīmijas 
eksperti (jāatzīst, ka skolā šis nav vismī-
ļākais mācību priekšmets), bet tur aktīvi 
darbojāmies ar ķimikālijām. 

Ceturtajā dienā purvā ar mikroskopa 
palīdzību ielūkojāmies tieši acīs dažādiem 
purva mazākajiem dzīvnieciņiem. Kaut 
gan laiks mūs īpaši nelutināja, devāmies 
uz Ziemeļjūras piekrasti, kur paisums un  
bēgums ir ik pa 12 stundām. Dīvaina sajūta,  
ka pēkšņi saproti – ūdens sāk kāpties virsū,  
bet savus prātus spējām nomierināt ar to, 
ka mēs kustamies ātrāk par to. 

Sestajā dienā bija uzklausītas mūsu 
lūgšanas – Bordesholmā un tās apkārtnē 
sāka spīdēt saule. Tika pavadīta ļoti karsta,  
interesanta diena, tajā nācās nogaršot upes 
ūdeni un apmeklējām zoodārzu, kurā mīt 
izmirstošas dzīvnieku sugas. Noslēgumā  
diskutējām par nedēļā paveikto un to, kas 
būtu jāuzlabo šādos projektos. 

Liels paldies Ķekavas vidusskolas vadī-
bai, pašvaldības darbiniekiem, vācu valo-
das skolotājai Vitai Timermanei un mūsu 
labākajai ceļa biedrei Ilzei Lisovskai par 
iespēju savas vācu valodas zināšanas 
praktizēt tur, kur to zina vislabāk, – Vācijā.

Marta Helēna Vanaga

Pēta ūdens kvalitāti Vācijā

Ķekavas vidusskolas jaunieši Bordesholmā pēta ūdens kvalitāti.
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Datu drošības paaugstināšanas nolū-
kos ar 1. jūliju Ķekavas novada pašval-
dības centrālajā administrācijā tika ie-
viestas elektroniskās darba apliecības.

Pašvaldības datorsistēmu un datortīklu 
vadītājs Mārtiņš Egle informē, ka elektro-
niskās darba apliecības gan kalpo kā paš-
valdības darbinieka identifikācijas karte, 
gan tās tiek lietotas kā elektronisko durvju 
atslēga un autorizācija datoros un citās ie-
kārtās, kuras varēs izmantot tikai ar aplie-
cību palīdzību.

Pašvaldības administrācijas darbinie-
kiem, pildot darba pienākumus, apliecība 
obligāti jānēsā redzamā vietā kā pašvaldī-
bas telpās, tā ārpus tām.

Līdz ar elektronisko darbu apliecību ie-
viešanu arī pašvaldības apmeklētājiem ir 
mainījusies iedzīvotāju pieņemšanas or-
ganizācija. Proti, iedzīvotājiem, ierodoties 
pašvaldībā ārpus pieņemšanas laikiem, 
jāvēršas klientu apkalpošanas centrā, kur 
klientu apkalpošanas speciālists izsauks 
nepieciešamo darbinieku.

Atgādinām, ka Ķekavas novada pašval-
dības administrācijā iedzīvotāju pieņem-
šanas laiki ir pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 
13.00 un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 
19.00. 

Vineta Bērziņa

Ievieš elektroniskās 
darba apliecības

Jūnijā Ķekavas novada pašvaldībā dar-
ba vizītē bija ieradies Baltkrievijas vēst-
nieks Latvijā Aleksandrs Gerasimenko, 
lai tiktos ar Ķekavas novada domes 
priekšsēdētāju Robertu Jurķi un pārru-
nātu pašvaldības pieredzi un sadarbības 
iespējas ar Baltkrieviju, kā arī Ķekavas 
novada uzņēmumu attīstībai svarīgus 
jautājumus. 

Abas puses pārrunāja līdzšinējo 
Ķekavas novada pašvaldības sadarbību 
ar Braslavas rajonu Baltkrievijā, kā arī uz-
ņēmējdarbības attīstības jautājumus un 
iespējamo atbalstu uzņēmējiem.

Vēstnieks un pašvaldības pārstāvji apmek-
lēja Putnu fabriku Ķekava, kur iepazinās ar 
tās darba specifiku un produkciju. Vēstnieks 
aicināja uzņēmumu izmantot vēstniecības 
resursus un sadarboties produktu sertificē-
šanas jautājumos, darbinieku apmācību or-
ganizēšanā, stažēšanās jomā un sadarbības 
partneru kontaktu dibināšanā.

Vizītes rezultātā ar vēstnieku tika panākta 
vienošanās organizēt tikšanos Ķekavas no-
vada uzņēmējiem, kurā piedalītos vēstniecī-
bas pārstāvji, lai informētu par Baltkrievijas 
tirgus iespējām un atbalstu uzņēmējiem.

Jau iepriekš ziņots, ka Nodomu protokols 
starp Ķekavas novada domi un Braslavas 
rajona izpildkomiteju parakstīts 2010. gada 
30. septembrī par sadarbību ekonomikas, 
tirdzniecības, kultūras, izglītības, veselības, 
sporta un vides aizsardzības jomās, kā arī 
Eiropas Savienības projektu īstenošanā.

Līva Benete

Novadā viesojas 
Baltkrievijas vēstnieks

Nedēļu pirms Latvijas pakalnos ska-
nēja Līgo dziesmas, tautas deju an-
samblis Zīle un senioru deju kolektīvs 
Sidrabaine viesojās starptautiskajā fes-
tivālā Baltkrievijā, Braslavā.  

Zemenes un gurķīši
Tā nu 15. jūnija rītā dejotāji pulcējās, lai 
kopā dotos uz Braslavu – zilo ezeru zemi 
netālu no Latvijas robežas. Mājās palicēji 
bija parūpējušies par gardēžiem un kā-
rumniekiem, kas devās tālajā ceļā, atne-
sot cienastam gan zemenes, gan gurķī-
šus! Jau pirmajā vakarā mums paredzēts 
pirmais koncerts Vidzi pilsētiņas kultūras 
namā. 

No dejotāju vidus izvirzītie kopkoncerta  
vadītāji Valts un Inese ceļā veiksmīgi 
pārtulkoja Līgas un radošās komandas 
izstrādāto koncerta koncepciju, kas sagā-
dāja ne vienu vien jautrības vilni un radīja 
veselu gūzmu jaunvārdu. Šķērsojot valsts 
robežu, kļuvām klusāki un nopietnāki, jo 
nācās izpildīt nepieciešamās formalitātes. 

Drauga pleca efekts
Braslavas pilsēta mūs sagaidīja ar krā-
sainiem karodziņiem un svētku sajūtu. 
Pirmais iespaids par pilsētu jauks – viss 
tīrs, sakopts, ielas nelielas, šauras, varbūt 
pat mazliet romantiskas, vietējā apbūve – 
kolorīta, baltkrieviem raksturīga. Ielu malās 
mazas mājiņas ar skaistām koka sētiņām. 
Dažiem no mums likās, ka tajās mitinās 
rūķīši! Kad bijām iepazinušies ar Braslavu, 
kur trīs dienu garumā notiks festivāls, de-
vāmies uz Vidzi, kur bija mūsu naktsmājas 
un pirmā uzstāšanās. Iekārtojāmies kop-
mītnēs un saposāmies koncertam. 

Vidzi kultūras nama skatuve bija patiesi 
maza, taču Zīles un Sidrabaines 17 dejas 
tika nodejotas enerģiski un vienā elpas vil-
cienā – cieši, kompakti, mazliet saspiesti, 
bet ar drauga pleca klātbūtnes efektu! Tas 
nekas, ka sviedri lija aumaļām un tautas 
tērpi pēc koncerta bija slapji, – publikai un 
mums pašiem patika! 

Pēc vakariņām bija iespēja doties uz 
ballīti vietējā kultūras namā, kur kārtību 
nodrošināja milicijas pārstāvji. Sākotnēji 
lustējās tikai Zīle un Sidrabaine, vēlāk ma-
nījām arī ciema iedzīvotājus. 

Daile un zivs zupa 
Sestdiena – brīvdiena. Mums koncertos ne-
bija jāpiedalās, tāpēc devāmies uz Braslavu, 
lai baudītu pilsētā notiekošos svētkus, plašo 
kultūras programmu festivāla ietvaros, jauko 
un vasarīgo laiku un atpūstos. 

Diena izvērtās interesanta un piedzīvo-
jumiem bagāta – aplūkojām katedrāli, ap-
meklējām grāmatu svētkus, pusdienojām 
restorānā, kurā, pērkot kafiju, atlikumā bija 
iespēja saņemt sērkociņus, devāmies uz 
koncertu, kurā piedalījās citu valstu fes-
tivāla dalībnieki, iepazināmies ar vietējo 
amatnieku darinājumiem, sauļojāmies 
ezera krastā, pastaigājāmies, apskatījām 
Braslavas augstāko punktu, kas atrodas 
netālu no Latvijas un Lietuvas robežām. 
Skaistums, daile un ezeri, ezeri, ezeri... 

Tur, augšā, sasmēlāmies saules spēku 
un enerģiju un devāmies ceļā. Ceļš aizvi-
jās uz pilsētas estrādi, kur baudījām kon-
certu un uhu – zivju zupu, kas vārīta ezera 
krastā no svaigām zivīm un garšvielām. 
Diena bija piepildīta un piedzīvojumiem 
bagāta, tāpēc arī vēders prasīja savu 
tiesu. Zupas baudīšana bija īsti laikā un 
vietā. Aprunājāmies ar pavāriem, uzzinā-
jām dažādas interesantas lietas par gardā 
viruma pagatavošanas iespējām un vei-
diem, kā tas ēdams. 

Sestdienas vakars noslēdzās ar festi-
vāla dalībnieku ballīti Vidzi kultūras namā. 
Pasākums izvērtās jautrs un interesants, 
jo ne tikai lustīgi dejojām, bet arī spēlē-
jām cittautu spēles, dziedājām dziesmas, 
iemācījāmies kaimiņu dančus un sapazī-
šanās rituālus, kā arī iepazīstinājām citus 
ar dažām latviešu etnogrāfiskajām de-
jām – tas nebija pasākuma programmā, 
bet dalībnieku pašu ziņā, tāpēc atlika tikai 
piedalīties un baudīt!

Par vienu notikumu bagātāki
Svētdiena – festivāla pēdējā diena. Rīta 
pusē pamalē dārdēja pērkons, debesis 
savilkās drūmi pelēkas, un īsi pirms lielā 
svētku dalībnieku gājiena ne saukts, ne 
aicināts ieradās arī pats lietus. Gājienā 
uz festivāla Galā koncertu piedalījās arī 
Ķekavas novada domes un Latvijas diplo-
mātiskā korpusa pārstāvji, kā arī dalībnieki  
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, 
Baltkrievijas, Krievijas, Venecuēlas, 
Azerbaidžānas un Ukrainas. Koncerta 
priekšnesumi bija spilgti, krāsaini, karst-
asinīgi – tikpat dažādi, cik katras valsts 
pārstāvji. Zīles sniegumā – Saule brida ru-
dzu lauku un Meitu māte. Dejot prieku ne-
izjauca pat lietus šalts, kas uznāca pēkšņi  
un tikpat ātri arī pārgāja. Pēc koncerta sa-
ņēmām daudz labu vārdu un atzinības, kā 
arī ielūgumus uz citiem festivāliem. 

Pēdējās pusdienas vietējā restorānā 
un ceļš mājup. Pateicoties šoferītim, veik-
smīgi un salīdzinoši ātri tiekam galā ar ro-
bežšķērsošanas jautājumiem un ar gavi-
lēm iebraucam dzimtajā zemē! Ceļš mājup 
atkal ir skanīgu dziesmu, joku, asprātību 
un smieklu pilns. 

Šis jaukais notikums ar dziesmām, de-
jām, piedzīvojumiem, smiekliem, sadzīves 
ainiņām trīs dienu garumā ir izskanējis. 
Mājās esam atgriezušies mazliet saguruši, 
bet priecīgi, laimīgi, emocionāli piepildīti, 
par vienu notikumu bagātāki! 

Savā ziņā tas bija ceļojums laikā, telpā 
un arī vēsturē. Mums tika dota iespēja 
labāk iepazīt citam citu, paskatīties, kas 
notiek kaimiņu zemē, uzzināt daudz jau-
na, baudīt vietējos labumus un kārumus. 
Jāpiebilst, ka saldējums patiešām tiek ga-
tavots no krējuma un tā arī garšo, eklēri 
ir pildīti ar īstu sviesta krēmu un desās ir 
gaļa! Protams, tur valdošā režīma sekas 
ir jūtamas visnotaļ pamatīgi, taču vietējo 
iedzīvotāju sirsnība, atvērtība, mīļums un 
patiesās rūpes stāv pāri visam! To izbau-
dījām arī mēs. 

Dina Mateusa

Tautas deju ansamblis Zīle un senioru deju kolektīvs Sidrabaine Baltkrievijā

Ceļojums laikā, telpā un vēsturē
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Ķekavas ambulance un Ķekavas novada 
pašvaldība jūnijā aicināja iedzīvotājus uz 
Veselības dienu Baložos, rosinot ikvienu ap-
meklētāju laikus rūpēties par savu veselību, 
veikt dažādas profilaktiskās diagnostikas un 
saņemt speciālistu konsultācijas.

Veselības dienu apmeklēja aptuveni 
200 cilvēku. Bija iespēja veikt bezmaksas 
pārbaudes varikozām vēnām, plaušu pār-
baudi (spirogrāfiju) tiem, kas smēķē vai cieš 
no elpas trūkuma, krūšu pārbaudi sievietēm 
ar Breastlight lampu, kā arī noteikt osteopo-
rozes risku ar eksprestesta palīdzību. Varēja 
noteikt ķermeņa masas indeksu, cukura un 
holesterīna līmeni asinīs, hemoglobīna līme-
ni un veikt elektrokardiogrammu.

Konsultācijas sniedza kardioloģe 
dr. K. Jefimova (vienīgā maksas konsultā-
cija), oftalmologs-acu lāzerķirurģijas spe-
ciālists dr. S. Osinovecs un dermatoloģe 
dr. I. Kuzmane, vērtīgus padomus sniedza 
fizioterapeits un masieris.

Vairākums Veselības dienas apmeklētāju iz-
mantoja visas piedāvātās iespējas un aicināja 
nākamajā gadā atkal rīkot Veselības dienu.

Ķekavas ambulance

Baložos aizvadīta 
Veselības diena

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 
2012. gada 17. maija sēdes lēmumam 

Nr. 5. § 2. (protokols Nr.10)
Saistošie noteikumi Nr. 13/2012

Grozījumi Ķekavas novada domes 2011. gada 
10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2011 

Pašvaldības aģentūras 
Ķekavas ambulance 
pakalpojumu cenrādis 

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 
15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 23. punktu, Publisko aģentūru likuma 17. pan-
ta ceturto daļu

Izdarīt Ķekavas novada domes 2011. 
gada 10. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2/2011 Pašvaldības aģentūras Ķekavas 
ambulance pakalpojumu cenrādis šādus 
grozījumus.
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 43., 
44., 45. un 46. punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

Pakalpojums Mēr-
vienība

Summa 
bez PVN 
(latos)

PVN 
22 %

Summa 
ar PVN 
(latos)

43. Fizioterapijas 
procedūra – 
teipošana līdz 
50 cm

1 procedūra 3,50 0,00 3,50

44. Fizioterapijas 
procedūra – 
teipošana līdz 
1 m

5,00 0,00 5,00

45. Fizioterapijas 
procedūra – 
vairāku lauku 
aplikācija 
(teipošana)

8,00 0,00 8,00

46. Feldšera 
pakalpojumi 
dažādos masu 
pasākumos

1 stunda 5,00 0,00 5,00

Domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2012 
Grozījumi Ķekavas novada Domes 
2011. gada 10. februāra saistošajos no-
teikumos Nr. 2/2011 Pašvaldības aģen-
tūras Ķekavas ambulance pakalpojumu 
cenrādis un paskaidrojumu rakstu var  
iepazīties:
• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv 
sadaļā Tiesību akti vai
• Ķekavas novada pašvaldības klientu 
apkalpošanas centros: Ķekavā (Gaismas 
ielā 19, k. 9), Baložos (Uzvaras prospektā 
1a) un Daugmalē (Salnās). 

Ar Eiropas Zivsaimniecības fonda 
(EZF) atbalstu Daugmalē, pie daudzdzī-
vokļu mājas Vārpas, izveidots pirmais 
rotaļu laukums atbilstoši mūsdienu 
drošības prasībām.

Rotaļu laukuma projektu īstenoja fonds 
bērnu attīstībai un izglītībai Smaidiņš, lai 
nodrošinātu bērniem aktīvu un drošu brī-
vā laika pavadīšanas veidu, attīstītu savu 
prātu, spēku, veiklību, izturību, kā arī ko-
munikāciju ar citiem bērniem, tā palīdzot 
bērniem iekļauties sociālajā vidē. Tāpat šī 
laukuma izveide padara vidi Daugmales 
pagastā sakoptu, krāšņu un pievilcīgu. 

Rotaļu laukuma elementi iegādāti un  

uzstādīti ar EZF pasākuma Teritoriju attīstī-
bas stratēģiju īstenošana aktivitātē Ciematu, 
kuros veic zivsaimniecības darbības, atjau-
nošana un attīstība atbalstu 90 % apmērā, 
10 % – fonda Smaidiņš finansējums.

Vineta Bērziņa

Daugmalē izveido rotaļu laukumu

Vai tā ir vai nav, katrs pats varam iz-
lemt, bet mērena slodze ķermenim un 
garam noteikti ir draudzīga. Daudzi no 
mums savu brīvo laiku pavada, nodo-
doties aktīvai atpūtai – kāds brauc ar 
velosipēdu, kāds ar draugiem uzspēlē 
futbolu. Vēl kādam saistoša šķiet svaru 
cilāšana. Citam iršanās ar laivu. 

Startējot Ķekavas novada projektu konkursā  
un saņemot atbalstu, ūdenssporta klubs 
Kambīze projekta Aktīvās atpūtas uz ūdens 
pieejamība un drošība uz ūdens ikvienam 
novada iedzīvotājam ietvaros iegādājās un 
šobrīd aktīvās atpūtas cienītājiem piedāvā  
alternatīvu – izbraucienus ar airu dēļiem 
(SUP – stand up paddleboard) pa Daugavu. 

Tas ir jauns sērfa dēļu veids, paredzēts 
Eiropas nelielo viļņu apgūšanai, kā arī ir 
lielisks partneris izklaides un aktīvās at-
pūtas braucieniem jebkurā ūdenskrātuvē. 
Dēlis piemērots ikvienam neatkarīgi no 
vecuma un fiziskās sagatavotības līme-
ņa. Tā virsma ir noklāta ar gumijotu pret-
slīdes materiālu, bet stabilitāti kursā no-
drošina spura. Rokās airētājam ir viegls, 
regulējams alumīnija airis, un drošības 

nolūkos var izmantot speciāli sērfa dēlim 
paredzēto auklu, kura piestiprināta pie 
dēļa aizmugures un ar klipsi pie sērfotāja  
kājas. Pamatiemaņas, kas nepieciešamas 
braukšanai pa Daugavu ar airu dēli, var 

apgūt dažu minūšu laikā.
Ķekavas novada iedzīvotājiem pavei-

cies, ka tepat blakus ir liela ūdenskrātuve,  
kurā mierīgos bezvēja vasaras vaka-
ros doties baudīt saulrietu un gleznainos 
Daugavas krastmalu skatus. Arī mūsu 
instruktors Raitis iecienījis vakara izbrau-
kumus ar airu dēli, kad vējdēļošanai pa-
redzētais vējš aizsteidzies citos plašumos 
un Daugavas ūdeņi nomierinājušies. 

Lūk, ko viņš par to saka: “Kopš pirmo 
reizi izbraucām ar airu dēli, sapratu – tas 
ir kolosāls veids, kā pavadīt mierīgos va-
saras vakarus. Pēc ikdienas darba birojā 
tā ir lieliska atpūta. Tiek izvingrinātas visas 
muskuļu grupas, tai pašā laikā neprasot 
lielu sasprindzinājumu un fizisko slodzi. 
Neapšaubāmi arī romantika – mēs ar sievu  
divi vien uz mierīga ūdens, klusums, saul-
riets, putnu čalas, un lēnā garā tu iepazīsti  
Daugavas ainavas. Pēc stundas gara 
izbrauciena gan prāts, gan ķermenis ir 
možs, ikdienas rūpes un stress ir kaut kur 
pazudis kā nebijis. Es teiktu: airu dēlis – 
eliksīrs garam un miesai.”

Māris Minkevics

Sports ir veselības ķīla

Lai nodrošinātu kvalitatīvus medi-
cīnas pakalpojumus Ķekavas novada 
iedzīvotājiem, Ķekavas novada pašval-
dība sadarbībā ar Veselības centru 4 
12. jūnijā svinīgi atklāja jaunu filiāli 
Valdlaučos, kur tagad ir pieejami valsts 
apmaksātie medicīnas pakalpojumi. 

Atklāšanas pasākumā tradicionālo lenti 
pārgrieza Ķekavas novada domes priekš-
sēdētājs Roberts Jurķis un Veselības cen-
tra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds.

Valdlaučos, Meistaru ielā 43 (aiz 
SEB bankas ēkas), ikvienu laipni gaidīs 
Veselības centra 4 speciālisti: kardioloģe 
Dace Zalmane, traumatologs-ortopēds 
Uldis Krustiņš, neiroloģes Dace Dzirkale 
un Larisa Zablocka, psihiatri Beāte 
Šternberga un Jevgēņijs Iznovs, derma-
toveneroloģe Diāna Vība, rehabilitologs 
Leonīds Rozenbergs, fizioterapeits un 

ķirurgs. Centrā ir iespējams veikt arī ultra-
sonogrāfijas (USG) izmeklējumus. 

Reģistratūras tālrunis: 67896345 vai 

28622336, e-pasta adrese valdlauci@vc4.lv, 
www.vc4diagnostikascentrs.lv.

 Līva Benete

Valdlaučos atklāj 
medicīnas centra filiāli

Medicīnas centra filiāles atklāšanas dienā

Veselā miesā – vesels gars un harmonija 
sirdī un dvēselē
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Atļauta Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 
2012. gada grozījumu īstenošana

2012. gada 4. jūnijā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jas atļauja Baložu pilsētās teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam 2012. gada grozī-
jumu īstenošanai.

Ar šiem grozījumiem ir papildināts un grozīts Ķekavas novada Baložu pilsētas te-
ritorijas plānojums 2008.–2020. gadam. Grozījumi un papildinājumi attiecas uz nekus-
tamajiem īpašumiem Baložu ielā 7 (kadastra numurs 8007 001 0401) un Rīgas ielā 19 
(kadastra numurs 8007 002 1310).

Ar Ķekavas novada teritorijas plānojumu ir iespējams iepazīties pašvaldības inter-
neta vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā Teritorijas plānojumi vai Ķekavas novada 
pašvaldībā un tās pārvaldes ēkās.

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam Džutas, 
kadastra numurs 8070 003 0060, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 

sabiedrisko apspriešanu
Detālplānojuma 1. redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties 

uz Ķekavas novada domes 1.06.2012. lēmumu Nr. 2. § 1. p. (prot. Nr. 11) Par detāl-
plānojuma Džutas 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu  
saņemšanai.

Detālplānojuma mērķis ir tirdzniecības centra apbūve Jauktas sabiedriskās un darīju-
mu apbūves teritorijā (JSD) atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada Ķekavas pagasta 
teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

Detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts trīs nedēļas no 
publikācijas dienas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012. gada 28. jūnijā plkst.18.00 
Ķekavas novada pašvaldībā - Gaismas ielā 19 k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas 
novadā, 24. kabinetā.

Ar detālplānojuma 1. redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekš-
likumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas pagasta pašvaldībā – Gaismas ielā 
19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā 
iespējams vērsties Ķekavas pagasta pašvaldībā (35. kab., tālr. 7847161). Apmeklētāju 
pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–13.00, ceturtdienās plkst. 14.00–19.00.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās 
apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas 
jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, 
dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu 
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 1. jūnija lēmumu Nr. 2 § 3. Par detāl-

plānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Nameji un nekustamā īpašuma 
Īgumi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477 (protokols Nr. 11) sākta 
detālplānojuma izstrāde īpašumos Nameji un Īgumi.

Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. ga-
dam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas dzīvojamās un darījumu teritori-
jas (JDzD1), Jauktas sabiedrisko un darījumu teritorijas (JSD2) un Satiksmes infrastruk-
tūras teritorijas (TL). 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānoša-
nas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā ie-
sniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās 
plkst. 14.00–19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, Gais-
mas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67936019.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu 
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 1. § 4. p. 

(protokols Nr. 9) Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā 
Vecgaņģi-3, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā sākta detālplānojuma izstrāde 
nekustamajā īpašumā Vecgaņģi-3, kadastra numurs 8070 008 0977. 

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana Lauksaimniecības teritorijas (L), Satiksmes infrastruktūras 
teritorijas (TL) un Turpmākās izpētes teritorija (I).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās 
plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā 
iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās 
plkst. 14.00–19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas 
ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67847161.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu 
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2011. gada 24. novembra lēmumu Nr. 2. § 2.1. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Vidzemnieki, Ķekavā, 
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 25) sākta detālplānojuma izstrāde 
nekustamā īpašuma Vidzemnieki, kadastra numurs 8070 008 0696, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8070 008 0859.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plā-
notā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD1), 
kur atļauta savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānoša-
nas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā ie-
sniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās 
plkst. 14.00–19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas 
ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67935861.

Iesniedz priekšlikumus 
Daugmales teritorijas plānojuma grozījumiem

Ķekavas novada pašvaldība ir iecerējusi veikt izmaiņas Ķekavas novada 
Daugmales pagasta teritorijas plānojumā.

Iecerēto grozījumu mērķis ir:
• precizēt turpmākās izpētes teritorijas atbilstoši Satiksmes ministrijas precizētajām 

turpmākās izpētes trasēm;
• mainīt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu saistītu ar uzņēmējdarbību un ražo-

šanas attīstību;
• grozīt Apbūves noteikumus, kas attiecas uz teritorijām Meži ciemos;
• samazināt teritorijas, kas paredzētas blīvai apbūvei (samazināt ciemu robežas; šā-

das teritorijas tiks samazinātas tikai tad, ja tiks saņemts konkrētā nekustamā īpašuma 
priekšlikums (saskaņojums), zemes vienība robežosies ar lauksaimniecībā vai mež-
saimniecībā paredzētām teritorijām un zemes vienība pēc faktiskās izmantošanas un 
konfigurācijas atbildīs lauksaimniecības vai mežsaimniecības zemēm);

• veikt tehniskus labojumus plānojuma Plānotās (atļautās) izmantošanas kartē.
Lūdzam visus interesentus, kas vēlas veikt izmaiņas Daugmales pagasta terito-

rijas plānojumā, līdz 2012. gada 20. jūlijam pašvaldībā iesniegt priekšlikumus izvērtē-
šanai. Iesniegumā norādīt iemeslus, kāpēc vēlaties, lai tiktu veiktas izmaiņas Daugma-
les teritorijas plānojumā.

Priekšlikumus varat iesniegt:
• Daugmalē – Salnās, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā, LV-2124; 
• Ķekavā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123;
• Baložos – Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā, LV-2128;
• elektroniski – uz e-pasta adresi novads@kekava.lv.
Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, 

k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, apmeklētāju pieņemšanas laikos – 
pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00–19.00 Telpiskās plānošanas 
daļā 35. kabinetā, tālr. 67936019.

Nekustamā īpašuma izsole
Ķekavas novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekus-

tamā īpašuma Meža ielā 23, Baložos, Ķekavas novadā, ar kadastra apzīmējumu 8007 
001 0145, platībā 867 m2, nomas tiesības. Iepriekš norādītais zemes gabals tiek izno-
māts ar apbūves tiesībām kā vienots objekts.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā  
19, k. 9, Ķekavā, 12. kabinetā. Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties pa tālr. 67847155.

Izsoles pretendentu pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas novada pašvaldības tel-
pās 12. kabinetā darbdienās darba laikā. Reģistrācija tiek sākta pēc sludinājuma publi-
cēšanas pašvaldības laikrakstā Ķekavas Novads un pārtraukta 2012. gada 27. augustā 
plkst. 16.00.

Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2012. gada 28. augustā  
plkst. 10.00.

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir nomas maksa 7 % (septiņi pro-
centi) no nomas objekta zemes kadastrālās vērtības gadā, izsoles solis – 0,5 % (procen-
ta piecas desmitdaļas) no nomas objekta zemes kadastrālās vērtības gadā, reģistrācijas 
maksa – Ls 50 (piecdesmit latu), nodrošinājums – Ls 1500 (viens tūkstotis pieci simti latu).

Nomas līguma termiņš – 11 gadi.
Maksāšanas līdzekļi – 100 % lati. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums līdz reģis-

trācijas pieteikumam iemaksājami AS SEB banka LV62UNLA0050014272800, Ķekavas 
novada pašvaldība, reģistrācijas nr. 90000048491, ar norādi: Nodrošinājums par Meža 
ielas 23, Baložos, nomas tiesību izsoli.

Paziņojums par detālplānojuma sākšanu 
nekustamajos īpašumos Maklīči, Kaijas un Dziļumi 

Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2012. gada 1. jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 2. § 4. Par de-

tālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Maklīči, Kaijas un Dziļumi 
Daugmales pagastā. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plāno-
tāja Gita Rengarte. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – sporta un atpūtas bāzes izveide nekustamajos 
īpašumos Maklīči (kadastra numurs 8056 003 0015), Kaijas (kadastra numurs 8056 003 
0038) un Dziļumi (kadastra numurs 8056 003 0009) 21,95 ha kopplatībā, detalizējot teri-
torijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Rekreācijas un tūrisma teritorijas, Mežu un purvu 
teritorijas un Dabas pamatnes teritorijas.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai 
nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas 
pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. 

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā  
(tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00–13.00 un 
ceturtdienās plkst. 14.00–19.00. Papildu informācija – pašvaldības interneta vietnē  
www.kekavasnovads.lv. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti 
līdz 2012. gada 31. jūlijam. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, 
tas jānorāda iesniegumā.
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Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Baložu 
iecirknis aicina ikvienu Ķekavas novada iedzīvotāju 
apdomāt un izstrādāt savu individuālo drošības stratēģiju. 

Proti, pārdomāt un izvērtēt tos drošības riskus, kādi 
pastāv attiecībā pret sevi un savu īpašumu. Tas attiecas it kā 
uz vienkāršām lietām, par ko ikdienā pat neaizdomājamies:

• izvēlētais maršruts, atgriežoties mājās vakarā vai 
naktī no darba, viesībām vai izklaides; 

• kur un kā novietojam savu automašīnu, īpaši tad, ja 
tās modelis ir riska kategorijā; 

• kur un kā novietojam un glabājam velosipēdus; 
• kā esam parūpējušies par savas mājas, dzīvokļa, 

garāžas un saimniecības ēkas drošību – vai aizejot 
aizveram logus un balkona durvis, vai esam pieslēguši 
īpašumu signalizācijai, vai palūguši kaimiņus izņemt no 

pastkastītes sūtījumus, ja ilgāku laiku esam prom; 
• vai kungi nenēsā makus bikšu aizmugurējās kabatās 

un dāmas – sabiedriskajā transportā, lielveikalos un citās 
sabiedriskās vietās patur somiņas savā redzeslokā.

Īpaši būtu jāizvērtē bērnu drošība – kur pavada 
vasaras brīvlaiku, jāatgādina par ceļu satiksmes drošību 
un drošību uz ūdeņiem, jāiemāca neiet līdzi un nekāpt 
mašīnā pie svešiem cilvēkiem.

Šajos jautājumos jums var palīdzēt arī policijas darbinieki,  
izvērtējot tos riskus, ar kuriem varētu būs saskarsme tieši 
jums atkarībā no dzīves un darba vietas, dažādām brīvā 
laika aktivitātēm, īpašuma veida un atrašanās vietas. 
Aicinām katru parūpēties par savu drošību un neaizmirst 
teicienu – kas sevi sargā, to Dievs sargā!

VP Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirknis

Sagatavo individuālo drošības stratēģiju

Reģionālās pašvaldības policijas komanda jūnijā 
piedalījās Iekšlietu ministrijas (IeM) sezonas noslēgu-
ma sporta spēlēs Valsts Kandavas lauksaimniecības 
tehnikuma sporta kompleksā. 

Komandas sniegums bija spožs, par ko liecina rezul-
tāts – trīs pirmās vietas dažādās disciplīnās: virves vilkšanā,  
volejbolā un kompleksajā stafetē, līdz ar to pirmā vieta 
savā apakšgrupā! Vēl sportisti sacentās minifutbolā un 
strītbolā.

Pasākumu pavadīja labs laiks un lielisks noskaņojums, 
mūsu komanda dalīja nometni ar Valsts policijas Rīgas 
reģiona Baložu iecirkņa, Saulkrastu, Olaines un Siguldas 
iecirkņu komandu, kura apakšgrupā ieņēma otro vietu.

Sporta spēlēs un komandā lieliski iekļāvās Reģionālās 
pašvaldības policijas Inčukalna iecirkņa jaunie kolēģi,  
piedaloties visās aktivitātēs. 

IeM sporta spēlēs Kandavā šogad piedalījās kopumā ap-
tuveni 1000 sportistu no Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes, Valsts robežsardzes, Drošības policijas, Rīgas paš-

Policijai spožs sniegums arī sportā

Valsts policijas Rīgas reģiona Baložu iecirkņa komandas 
pārstāvji

Reģionālā pašvaldības policija aicina pieteikties 
līdz 18. jūlijam interesentus uz apmācībām Droša  
velosipēda vadīšana.

Drošas velosipēda vadīšanas apmācību laikā iespē-
jams apgūt ceļu satiksmes noteikumus un pēc teorētis-
kās pārbaudes eksāmena nokārtošanas iegūt velosipēda  
vadītāja apliecību. 

Velosipēda tiesības var iegūt no 12 gadu vecuma. 
Apmācības notiek Reģionālās pašvaldības policijas 

telpās Ķekavā, Gaismas ielā 19, k. 9. Drošas velosipēda 
vadīšanas apmācībām piesakies Reģionālajā pašvaldī-
bas policijā, zvanot pa tālruņiem 679371702, 67936065 
vai sūtot e-pastu uz adresi vairogs@pp.gov.lv.

Guna Saulīte

Droša velosipēda vadīšana

Reģionālās pašvaldības policijas komanda 

Reģionālajā pašvaldības policijā 
Ķekavas novadā jūnijā

• Reģistrēti izsaukumi – 365. No tiem reģistrēti ģimenes un 
kaimiņu konflikti – 47, iestādes, kurām nepieciešama palīdzība, 
– 2, Valsts policijai nepieciešama palīdzība – 8, trokšņošana un 
apkārtējo iedzīvotāju miera traucēšana – 33, izsaukumi, kas ir 
saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, – 16, gulošas 
personas, kas atradās alkohola reibumā, – 19, izsaukumi, kas 
saistīti ar alkohola lietošanu, –  11, izsaukumi, kas ir saistīti ar ob-
jekta apskates nepieciešamību, – 17, kautiņi – 3, izsaukumi, kas 
ir saistīti ar to, ka kāds laužas durvīs, – 5, smēķēšana neatļautā 
vietā – 2,  pirotehnikas ietaišu spridzināšana – 1, cita saņemtā 
informācija, kas saistīta ar pašvaldības policijas darbu un citām  
iestādēm, – 205.
• Saņemti 30 iesniegumi.
• Aizturētas 13 personas: uz iesnieguma pamata – 2, proto-
kola sastādīšanai – 11.
• Nogādātas 3 personas uz mājokli.
• Sastādīti 31 administratīvie protokoli.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu pār-
kāpumiem – 19 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 28 administratīvo pārkāpumu protokoli/ 
paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pār-
kāpšanu Ķekavas novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 38 materiāli: Ķekavas 
novada pašvaldības administratīvai komisijai – 4, Ķekavas 
novada pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lie-
tu apakškomisijai – 4, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam – 2, Valsts policijas iestādēm – 4, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldei – 3, Zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
piespiedu izpildei – 13, citām iestādēm – 8.
• Preventīvie pasākumi – veloapmācības un mācību lek-
cijas Pļavniekkalna sākumskolas nometnē, mācību lekcijas 
Baložu kultūras nama nometnē, radošais darbs ar bērniem, 
atstarotāju izgatavošana, zīmēšana, automašīnu apskate 
Pļavniekkalna sākumskolas nometnē; audzinoša rakstura 
pārrunas ar bērniem un viņu vecākiem.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos 
un tiesas sprieduma izpildes laikā – 3.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 37 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknī jūnijā

• Reģistrēti 167 notikumi, no tiem 14 noziegumi, par 
ko uzsākti kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 2, 
zādzības no juridiskām firmām piederošiem objektiem – 
2, zādzības no jaunbūves – 1. Nozagti trīs velosipēdi un 
viena automašīna. Reģistrēts viens miesas bojājumu no-
darīšanas gadījums, viens īpašuma bojāšanas gadījums, 
viens patvaļīgas augošu koku ciršanas gadījums, viens 
huligāniskas darbības gadījums, viens netiklas darbības 
gadījums pret nepilngadīgo.
• Atklāti 7 noziegumi: par zādzības izdarīšanu no tirdznie-
cības objektiem – 4, par dzīvokļa zādzību – 1, par smagu 
miesas bojājumu nodarīšanu – 1, par cietsirdīgu izturēša-
nos pret nepilngadīgo – 1, par nelikumīgām darbībām ar 
finanšu līdzekļiem – 1. 
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturētas čet-
ras personas, no kurām nevienai netika piemērots drošī-
bas līdzeklis, kas saistīts ar brīvības ierobežošanu, proti,   
apcietinājums. 
• Pieņemts 21 iedzīvotāja iesniegums un sūdzības.
• Sastādīti 23 administratīvie pārkāpumu protokoli: 
par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 3, par sīko 
huligānismu – 4, par nepakļaušanos policijas darbinieka 
likumīgajām prasībām – 1, par maznozīmīgu miesas bojā-
jumu nodarīšanu – 1, par pasu režīma pārkāpumiem – 1,  
par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu  
ietekmē – 5, par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – 4,  
par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta  
nozīmējuma – 4. 

valdības policijas, Valsts policijas koledžas, Nodrošinājuma 
valsts aģentūras, Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras, Iekšlietu 
ministrijas Informācijas centra un citām drošības struktūrām. 

Rūdolfs Keislers
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Fotomirkļi

No 6. līdz 8. jūlijam Liepājā Latvijas  
III Olimpiādē Ķekavas novada sportisti 
izcīnīja sešas olimpiskās medaļas. Sud-
raba medaļa – vīriešu komandai regbijā 
un piecas bronzas medaļas – jātnieku 
sportā, sporta vingrošanā un džudo.  

Olimpiādē 47 Ķekavas novada sportisti, 
pārstāvot gan individuālos, gan koman-
das sporta veidus, startēja šādās sporta 
disciplīnās: burāšanā, golfā, brīvajā cīņā, 
džudo, jātnieku sportā, loka šaušanā, 
peldēšanā, regbijā, riteņbraukšanā, 
triatlonā, vieglatlētikā, pludmales volejbolā 
un sporta vingrošanā.  

Olimpiskās medaļas novadam atnesa 
vīriešu regbija komanda, kas dramatiskā 
cīņā, tikai vienu minūti pirms spēles beigām, 
zaudēja pretiniekam – Jūrmalas komandai, 
finālspēlē izcīnot sudraba medaļu. 

Savukārt piecas bronzas medaļas izcīnīja 
individuālo sporta veidu dalībnieki: trīs meda-
ļas vingrošanā uz atsevišķiem rīkiem (zirgs,  

atbalsta lēciens, līdztekas) – Leonards Berežnojs, 
viena jātnieku sportā Terēze Pētersone  
un viena džudo – Vadims Jevgraškins.

Pirmajā sešiniekā, saņemot olimpiskos 
diplomus, iekļuva sportisti triatlonā (Arta 
Beitāne – 4. vieta), golfā (Alise Burkāne –  
4. vieta), regbijā (sieviešu komanda - 4. vieta), 
džudo (Eduards Vēzis – 5. vieta), brīvajā cīņā 
(Andris Āboliņš un Mārtiņš Plēksnis – 5. vieta, 
Andrejs Lukjānovs - 6. vieta), dažādās peldē-
šanas disciplīnās (Niks Goldmanis – 4. un  
5. vieta, Toms Alpa-Lūks – divas 5. vietas). 
Savukārt cīņā ar spēcīgiem pretiniekiem 
sportiskās veiksmes pietrūka mūsu sportis-
tiem, kas startēja burāšanā, loka šaušanā, 
riteņbraukšanā, vieglatlētikā un pludmales 
volejbolā.

Kopumā Latvijas III Olimpiādē Ķekavas 
novada delegācija bija 71 cilvēka sastāvā. 
Sportistus svētku gājienā atbalstīja ne tikai 
novada sporta organizatoru komanda, bet 
arī Ķekavas novada domes vadība.  

Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģentūras direktore, delegācijas vadītāja 
Dace Cīrule saka paldies visiem sportistiem 
par labo sniegumu Latvijas III Olimpiādē, no-
vēlot nezaudēt sportisko garu un apņēmību 
uzlabot savu meistarību, lai startētu vēl veik-
smīgāk nākamajās sacensībās.  

Plašāku apskatu un foto mirkļus var 
aplūkot Ķekavas novada interneta vietnē  
www.kekavasnovads.lv sadaļā Aktualitātes. 

Vineta Bērziņa

Ķekavas novadam sešas 
olimpiskās medaļas

Peldēšana

Brīvā cīņa

Burāšana

Pludmales volejbols

Regbijs 

Vieglatlētika

Triatlons

Latvijas III Olimpiādē startēja šādi 
Ķekavas novada sportisti:
• burāšanā – Juris Dreimanis, 
• brīvajā cīņā – Andris Āboliņš, Edijs Biļkins, 
Jānis Briuņa, Andrejs Lukjanovs, 
Mārtiņš Pleikšņis, 
• džudo – Vadims Jevgraškins, Eduards Vēzis, 
• golfā – Alise Burkāne, 
• jātnieku sportā – Gundega Krīgere, 
Terēze Pētersone, 
• loka šaušanā – Juris Novožilovs, 
Vitālijs Žukovs, Andra Jargane, 
• peldēšanā – Toms Alpa-Lūks, Pauls Pērkons, 
Niks Goldmanis, 
• regbijā – Ķekavas novada sieviešu un vīriešu 
regbija komandas,
• riteņbraukšanā – Krišjānis Beitāns, 
• triatlonā – Krišjānis Beitāns, Arta Beitāne, 
• vieglatlētikā – Signija Brūniņa, 
• vingrošanā – Leonards Berežnojs, 
• pludmales volejbolā – Māris Bomiņš, 
Māris Garklāvs. 
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Vīriešu komandai regbijā tiek sudraba medaļa.

Bronzas medaļa džudo

Bronzas medaļa jātnieku sportā
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Apbalvo velodrošības 
komandu

Izvērtējot Baložu vidusskolas velo-
drošības komandas sporta sasniegu-
mus, Ķekavas novada dome 28. jūnijā 
nolēma piešķirt komandai 2000 latu no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem nepare-
dzētiem gadījumiem.

Baložu vidusskolas komandā ir 26 da-
lībnieki. Komanda izveidota 2006. gadā ar 
mērķi apgūt ceļu satiksmes noteikumus, 
satiksmes drošības jautājumus, pirmās 
palīdzības sniegšanu, velosipēda uzbūvi  
un praktisko vadīšanu un, piedaloties  
sacensībās, motivēt bērnus izmantot  
iegūtās zināšanas un prasmes ikdienā 
ceļu satiksmē.

Kopš dibināšanas katru gadu komanda  
Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku sa-
censību 1. kārtā ir uzvarējusi, izcīnot 
tiesības pārstāvēt Rīgas rajonu, Pierīgu 
un pēc 2009. gada teritoriālās refor-
mas – Ķekavas novadu Latvijas fināla  
sacensībās.

Šogad Baložu vidusskolas komandas 
izlase izcīnījusi 2. vietu Latvijas Jauno 
satiksmes dalībnieku foruma fināla sacen-
sībās 31 komandas konkurencē. Latvijas 
fināla sacensības ir augstākais iespēja-
mais sacensību formāts šajā sporta veidā 
Latvijā, kas ir līdzvērtīgs augstākajai līgai, 
virslīgai vai superlīgai citos sporta veidos.

Sporta kluba ēkai – 
saules siena

Jūnija beigās noslē-
dzās saules kolektora  
uzstādīšana Ķekavas 
novada pašvaldības sporta aģentūras  
ēkai, kurus veica SIA Brodera  
būvuzņēmums. 

Tā kā siltumenerģijas sadalījums sporta  
ēkā līdz šim bijis nevienmērīgs, saules 
apkures sistēmas tehnoloģija turpmāk  
risinās gaisa temperatūras izlīdzināšanas 
problēmas. Tā nodrošinās ne tikai vien-
mērīgu siltumu, svaiga gaisa apriti, bet arī 
vasarā darbosies kā kondicionieris.

Izmantojot saules starus, tiks samazinā-
tas arī siltumenerģijas vajadzības sporta 
kluba telpu apsildīšanai, kas pašvaldībai 
ļaus ietaupīt līdzekļus par siltumu, kā arī 
samazinās kaitīgo izmešu CO2 daudzumu 
atmosfērā.

Lai nodrošinātu nepieciešamo piesil-
dāmā gaisa daudzumu, uz vienas sporta 
kluba ārsienas tika uzstādītas metāla loks-
nes melnā krāsā ar laukumu 250 m2 (tām 
ir augstākā saules enerģijas absorbēšanas 
spēja), kā arī 20 cm attālumā no ārējās sie-
nas – saules absorbējošie metāla paneļi. 

Saules kolektora uzstādīšana noritēja  
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta  
finansētā projekta Saules kolektora sistē-
mas uzstādīšana Ķekavas novada pašval-
dības sporta aģentūras ēkai siltumnīcefekta  
gāzu emisiju samazināšanai ietvaros.

Projektu īstenoja Ķekavas novada paš-
valdības sporta aģentūra. 

Vineta Bērziņa

Baložu vidusskolas komandas izlase 
atkārtojusi savu 2010. gada panākumu –  
izcīnījusi 2. vietu 31 komandas konku-
rencē Latvijas Jauno satiksmes dalīb-
nieku fināla sacensībās Klapkalnciema 
Ronīšos. 

Šis ir sporta veids, kur sacensības no-
tiek bez skaļām, nepārtrauktām urravām, 
tās drīzāk notiek ar aizturētu elpu un 
līdzjutēju cieši saspiestiem īkšķiem, ar 
aplausu dārdiem vien pēc kādu sacen-
sību elementu veikšanas, uzmundrinot  
komandas biedrus. 

Īsajos mirkļos uz goda pjedestāla, sa-
ņemot apsveikumus, diplomus un grezno 
kausu, ir tikai prieks, sajūsma un emo-
cijas. Pārdomām par ceļu, kas mērots, 
lai nokļūtu uz pjedestāla, par darbu, kas 
ieguldīts, lai tam kaut vai tuvotos, parasti 
ļaujamies vēlāk.

Latvijas Jauno sacensību dalībnieku 
forums ir sacensības, kuras notiek jau 
19. reizi un kuru organizēšanu respektablā  
Ceļu satiksmes drošības padome uzti-
cējusi Ceļu satiksmes drošības direkcijai 
(CSDD).

Sarunai par šo sacensību vēsturi, par 
mūsu komandas izaugsmi, par attieksmi 
pret drošību ceļu satiksmē piekrita cilvēki,  
kuriem tuvs kļuvis Eiropas ceļu drošī-
bas hartas moto: ceļu drošība – ikviena  
atbildība.

Stāsta Valda Kjaspere, CSDD sabied-
risko attiecību speciāliste: “Latvijas Jauno 
sacensību dalībnieku forums ir sacensības, 
kuras šogad veidojām tā, lai ikvienam Lat-
vijas bērnam būtu iespēja tajās piedalīties. 
Atsaucība pieaug ar katru gadu, no vairāk 
nekā 330 komandām 31 kvalificējas finālam.  

Baložu vidusskolas komanda jau septīto 
gadu ar uzvaru pirmajā posmā izcīna tie-
sības pārstāvēt Pierīgu un tagad jau Ķeka-
vas novadu lielajā finālā. Fināla sacensību 
galvenā arēna ir RTU Sporta un atpūtas 
bāze Ronīši. Šogad sacensību nolikums 
noteica teorētiskos pārbaudījumus, kuros 
tika ietvertas tēmas par ceļu satiksmes no-
teikumiem, pirmās palīdzības sniegšanu un 
ceļu satiksmes drošību, un praktisko velo-
sipēdu vadīšanu šķēršļu joslās 12 stacijās 
divu dienu garumā. Foruma dalībniekiem 
papildu grūtības sagādāja brāzmainais  
lietus, jo šķēršļi, zāle un segums kļuva  
slideni. Tomēr mēs kā organizatori esam 
patīkami pārsteigti par dalībnieku spēju 
koncentrēties un uzrādīt ļoti labus rezultātus  
arī ekstremālos apstākļos.”

Šī gada fināla sacensību uzvarētāja 
praktiskās braukšanas vērtējumā, Baložu  
vidusskolas 3. klases skolniece Laura  
Matisone, sacensības Ronīšos raksturo 
šādi: “Man Ronīšos visgrūtākais bija tas, 
ka lija lietus un mums bija jāizbrauc trases 
lietus laikā. Visvieglākais bija braukt velo-
pilsētiņā, jo tur bija tikai viens ceļš un es 
un mana komanda to izbraucām vienādi 
labi. Man patika tas, ka mēs izcīnījām otro 
vietu un es no savas komandas biju visla-
bākā braucēja.”

“Lai sekmīgi startētu Latvijas finālā jūnijā,  
bērni sacensībās sāk piedalīties jau  
iepriekšējā gada septembrī, tad oktobrī un 
decembrī. Treniņi mijas ar sacensībām. 
Uzskatām, ka galvenais ir motivēt bērnus 
apmācībai, motivācijas izpētei un izstrādei 
veltām īpašu uzmanību. Savas darba pie-
redzes gaitā esam secinājuši, ka bērnus 
mācīties ceļu satiksmes noteikumus un 
apgūt drošas braukšanas prasmes visla-
bāk motivē piedalīšanās sacensībās. Ļoti 
svarīga ir sadarbība ar bērnu vecākiem un 
klašu audzinātājām,” skaidro Andris Žilko, 
komandas vadītājs.

Nākamās velodrošības sacensības 
notiks Baložos 28. jūlijā, kad aicināti 
piedalīties gan bērni, gan pieaugušie, 
ļaujot katram pašam izjust un izvērtēt, 
cik tas ir viegli vai sarežģīti. Pēc tam 
sacensībās jau atkal tiksimies septembrī, 
oktobrī un decembrī.

Velodrošība nav nedz kampaņa, nedz 
sezona. Velodrošība ir ikdiena, kas sākas 
brīdī, kad kāds no mums, katrs no mums, 
izejot no mājām, kļūst par ceļu satiksmes 
dalībnieku.

Māris Ozoliņš

Sudraba uzvara velodrošības sacensībās

Ķekavas vidusskolas komanda ar diplomiem un uzvaras kausu
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Uzrādot labus rezultātus, Latvijas 
atklātajā svaru bumbu celšanas tur-
nīrā Viestura kauss piedalījās septiņi   
Ķekavas novada sportisti – Baiba 
Čupova, Vineta Belova, Ēriks Štarks, Uģis 
Volosovskis, Kaspars Gargurnis, Gints 

Riekstiņš un Inārs Beļinskis. Augstu rezul-
tātu demonstrēja Inārs Beļinskis – vienā 
stundā uzceļot 1021 reizi 16 kilogramus 
smagu svaru bumbu.

Savukārt no Pasaules čempionāta pus-
maratona un maratona vingrinājumos 

Minskā, kas notika no 29. jūnija līdz 1. jūlijam,  
I. Beļinskis atgriezās ar Pasaules čempiona 
medaļu (pusmaratonā), ko ieguva par sa-
sniegumu, 30 minūtēs uzceļot 545 reizes 
14 kilogramus smagu svaru bumbu.

Viesturs Gargurnis

Labi rezultāti svaru bumbu celšanā
Sacensības Klapkalnciema Ronīšos



12  in memoriam Ķekavas Novads
2012. gada 10. jūlijs

Četrdesmit astoņi ir daudz par agru, lai 
aizietu, taču Baložu pilsētas ilggadējais iz-
pilddirektors (pēc novada izveides – Ķeka-
vas novada izpilddirektora vietnieks, Baložu 
pārvaldes vadītājs) sev atvēlētajā laika sprīdī 
paguva izdzīvot vismaz trīs mūžus: tik inten-
sīva, piesātināta un degoša bija viņa dzīve. 
Ikviens, kuru liktenis kaut reizi dzīvē savedis 
ar viņu kopā, saka – lielisks cilvēks un aug-
stas raudzes profesionālis. “Varbūt kādam ir 
jāsadeg, lai pārējie saprastu, kā dzīvot, un 
ieskatītos sevī?” piemiņas brīdī tiekoties pie 
apaļā galda, min Aivara Stikuta kolēģi. 

Aivars Stikuts dzimis 1964. gada 20. 
janvārī, Rīgā; mācījies Rīgas 45. vi-
dusskolā; studējis RPI, kur strādājis arī 
par pasniedzēju; dienējis armijā. 1990. 
gadā dibinājis ģimeni (dzīvesbiedre  
Marija, divi dēli). Ar Baložiem viņš cieši sais-
tīts kopš 1996. gada. Pilsētas izpilddirektors, 
kurš, arī veidojoties novadam, palika amatā 
līdz pēdējai mūža dienai – par spīti ļaunajai 
slimībai, godprātīgi darot savu darbu. Mājās 
nosēdēt nevarēja – pat slims būdams, brau-
cis apciemot kolēģus. Apsolījis: “Es cīnos un 
cīnīšos. Rudenī būšu atpakaļ...” Aivara Stiku-
ta dzīves pavediens aprāvās 26. maijā... 

“Joprojām neticam. Viņš mums paliek 
atmiņā dzīvespriecīgs un smaidīgs,” saka 
draugi un kolēģi. Un visi kā viens uzsver –  

Baložos vienu ielu vajadzētu nosaukt  
Aivara Stikuta vārdā!

Atmiņu mozaīka
... darbības cilvēks, īsts savas pilsētas un dar-

ba patriots. Tādu cilvēku mūsdienās nav daudz. 
Saimnieks. Cilvēks savā vietā. Viņa ieguldījums 
pilsētas attīstībā ir nenovērtējams. Baložos zi-
nāja ik bruģ akmeni, ik elektrības stabu. 

... braukājām pa objektiem, tumšs, darba 
laiks sen beidzies, bet viņš – “aizbrauksim 
līdz Lakstīgalu ielai, jāpaskatās, kā iedegas 
spuldzes”. Nesen teica: vēl 3-5 gadi un Baloži  
daudzmaz būs kārtībā...

... Baložu patriots, lai gan dzīvoja Rīgā, 
Juglā. Katru dienu brauca visu šo gaisa ga-
balu, un tikai ar savu Zelta zirgu, nekad – ar 
darba auto. Kad viņam piešķīra dienesta vol-
vo, atrunājās – kam man tik smalku mašīnu! 

... kad vēlu vakaros braucu mājās, manīju 
Aivara mašīnu pie pārvaldes. Zvanīju – jā-
brauc mājās! Viņš attrauca – “jā, tūlīt, vēl tikai 
to un to izdarīšu...”

... ar viņu bija viegli strādāt. Renovējot bib-
liotēku, viņa nostāja bija – ja taisa, tad pieklā-
jīgi, nevis pa roku galam. 

... profesionāla īpašība ieklausīties un iedzi-
ļināties. Ieviešot bibliotēkā integrēto sistēmu,  
Aivars sīki un smalki izprašņāja, kā savstar-
pēji savienoti krājuma uzskaites, lasītāju,  

Aivaram aizejot... izsniegšanas un rezervācijas moduļi. 
... dažeiz viņa nosvērtība varēja kaitināt, 

bet pareizi vien bija – septiņreiz nomēri un 
tikai tad griez. 

... nekad neko nesolīja, taču arī neno- 
liedza, ja priekšlikums nepatika. Teica:   
“Domāsim, redzēsim, ko var darīt.” 

... lielisks diplomāts. Bija sarežģījumi ar 
būvniekiem, priekšsēdētājs dusmojās, bet 
Aivars mierināja – atrisināsim, sazvanīsim, 
nokārtosim. Viss tiešām beidzās labi

... Dievs viņam bija dāvājis sirdsgudrību – 
Zālamana gudrību visus jautājumus atrisināt 
mierīgi. Konfliktu gadījumos viņš vienmēr 
teica – jāuzklausa abas puses, lēmumus ne-
drīkst pieņemt akli. 

... nemācēja dusmoties, nekad nepacēla 
balsi. Visu mēģināja pa labam; ja neizdevās, 
sevī pārdzīvoja – tas noteikti nepalika bez se-
kām. Sadega... 

... darīja visu, lai atvairītu slimības sajūtu. 
Teica: “Kad strādāju un domāju par darbu, 
aizmirstu par kaitēm.” 

... daudzpusīgs, erudīts un zinošs. Varēja 
runāt par jebkuru tēmu. Ne galva, bet encik-
lopēdija. Pa kuru laiku viņš to paguva? Ja ko 
nezināja uzreiz, obligāti vēlāk noskaidroja. 

... ļoti labestīgs. Mierīgāku cilvēku ikdie-
nas stresā nevaru iedomāties. Jebkura  
saskare ar viņu bija patīkama. 

... nekad nevienu neatraidīja, strādāja, sevi 
nežēlodams. Darbā viņa veselība palikusi. 

... lieliski mācēja uzmudrināt. Kad savā pir-
majā darba dienā ienācu Aivara kabinetā, biju 
uztraukusies. Redzot, ka man mugurā kaķa 
raksta kažoks, viņš pasmaidīja un teica –  
paskat, Tīģera gads un kaķa kažoks! 

... viņam nevarēja atteikt, prata pierunāt un 
iekustināt. Visā metās iekšā ar milzīgu azartu 
un aizrautību. 

... saprotošs pret kolēģiem, ar viņu varēja 
izrunāt gan darba, gan privātās lietas. Dikti 
juta visiem līdzi. 

... ja kādam bija problēmas, piezvanīja pir-
mais – “kas vajadzīgs?”, nevis gaidīja, kamēr  
viņu meklēs. Ja pats nevarēja palīdzēt, vien-
mēr atrada kādu, kurš varēja. 

... izpilddirektors ar mākslinieka dvēseli. 
Kora 30 gadu jubilejā aizrautīgi dzīvoja līdzi 
koncertprogrammai, teica – varētu klausīties 
vēl un vēl. Mēs esam pašdarbnieki, bet viņš 
bija uzķēris mūsu sirds stīgu un dvēselisko 
atdevi. 

... ar lielu prieku, labestību un aizrautību 
piedalījās arī tajos pasākumos, uz kuriem it 
kā varētu neiet. Vajadzēja redzēt, ar kādu 
sejas izteiksmi viņš sekoja tam, ko svētkos 
darīja bērni un pieaugušie!

... lieliska humora izjūta. Jubilejas un svētku  
reizēs Aivars rakstīja apsveikumu tekstus, 
dzejoļus – viņam viegli rīmējās.

... labi dziedāja, dejoja, spēlēja teātri, paš-
valdības sporta spēlēs arvien piedalījās visās 
disciplīnās. Neviens neticēja, ka viņš pārcie-
tis smagu slimību. Viņam bija neizsmeļama 
enerģija.

... ballītēs vienmēr izdancināja visas  
dāmas. Dejoja arī tad, kad jau bija slims, taču 
to neizrādīja. 

... ļoti garšoja sēnītes, pipariņi, gurķīši. Ne-
drīkstēja, bet reizēm atļāvās kādu asumiņu. 

... gatavojoties doties ekskursijā, iepriekš 
uzzināja visu iespējamo par to vietu un  
cilvēkiem, mācījās valodas. 

... pieklājīgs, ieturēts, ar cieņu izturējās pret 
veciem cilvēkiem, galants un uzmanīgs pret 
sievietēm. 

... cienīja visus, nešķirojot pēc statusa, amata  
un bagātības. Vienmēr sasveicinājās ar katru 
simtlatnieku, pārmija pa vārdam. Vajadzēja  
redzēt, cik daudzi bija ieradušies viņu pavadīt –  
kādi nu katram tie ziediņi, bet no sirds!

Aivara kolēģi stāsta: “Bieži sevi pieķeram 
pie domas – ko Aivars par to teiktu, jāpajau-
tā Aivaram... Mums viņš vēl nav aizgājis.”  
To apliecina kāda skaista epizode – Aivara 
Stikuta bēru dienā atvadīšanās notikusi no rīta 
kultūras nama zālē. Pēcpusdienā tajā pašā 
zālē – izlaidums. Zāle izpušķota ar hēlija ba-
loniem, kas piesieti krēsliem. Viens no tiem 
atrāvies no pārējiem un pacēlies pie gries-
tiem. Visu izlaiduma laiku tur augšā šūpojies 
un kustinājis savu asti. Aivara kolēģi teikuši:  
“Tur Aivars mūs vēro un priecājas mums līdzi...”

Atmiņu epizodēs dalījās Roberts Jurķis, 
Dainuvīte Markelova, Vita Broka, Baiba  
Jurisone, Daina Zariņa, Dainis Bērziņš,  
Līga Puriņa, Inese Bērziņa, Aija Izvekova.

Dace Judina 

fo
to

: J
u

ri
S 

Ķi
lk

u
tS

fo
to

: N
o

 b
A

l o
žu

 p
il

Sē
tA

S 
pĀ

r v
A

lD
eS

 A
rh

īv
A

Kad aiziet sirdsgudri, čakli un labestīgi cilvēki, pirmais jautājums ir – kāpēc? Neiz-
pratne, neticība, dusmas, žēlums, skumjas, sēras, visbeidzot – rūgta samierināšanās. 
Šīm izjūtām cauri gājis ikviens, kurš šķīries no tuva cilvēka. Bet ir vēl kaut kas – atmi-
ņas, prieks un pateicība. Par to, ka šis cilvēks bijis līdzās, ar savu esību darot citiem 
dzīvi gaišāku. Par to šis paldies. 
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Intervija ar Ķekavas novada pašvaldī-
bas kultūras aģentūras direktoru Artūru 
Ancānu.

– Kopš Ķekavas novada kultūras dzī-
ves restrukturizācijas pagājis vairāk nekā 
pusotrs gads. Vai tā ir pabeigta?

– Mērķtiecīgas Ķekavas novada kultūras 
dzīves organizatoriskās pārmaiņas sākās 
vairāk nekā pirms trīs gadiem – 2008. gada 
nogalē, kad Ķekavas pagasta pagaidu admi-
nistrācija nolēma izveidot Ķekavas novada 
pašvaldības kultūras aģentūru (ĶNKA). Vi-
sos ĶNKA dibināšanas pamatdokumentos 
ir rakstīts, ka aģentūras dibināšanas pa-
matmērķis ir apvienot visu novada kultūras 
iestāžu administrāciju darbu, tā izveidojot 
ekonomiski un praktiski pamatotāko kultūras 
pārvaldības modeli novadā. Vēlāk novadu 
reformas rezultātā ĶNKA tika pievienotas 
arī Baložu pilsētas un Daugmales pagasta 
kultūras iestādes. Esmu pārliecināts – šāds 
kultūras pārvaldības modelis ir mūsdienīgs 
un perspektīvs risinājums kultūrā.

Manuprāt, restrukturizācijas process no-
vada sabiedrībā ar manu vārdu visvairāk 
saistās tāpēc, ka manā vadībā šis process 
intensīvā darbā tika noslēgts, kā arī pērn 
vairāki novada iedzīvotāji šim procesam 
diezgan asi iebilda. Līdz ar to mani identificē 
ar personu, kas praktiski realizēja notieko-
šās pārmaiņas.

– Šie vairāki novada iedzīvotāji bija vai-
rāki simti.

– Kopš emocionālajiem notikumiem ir pa-
gājis vairāk nekā gads, tāpēc, tagad racionāli 
analizējot faktus, var pilnvērtīgi izvērtēt pa-
gājušā gada notikumus. Simti bija tie cilvēki, 
kuri aizstāvēja kultūras vērtības un kultūras 
darbiniekus – tie bija cilvēki, kuriem ir svarīga 
kultūra. Diemžēl, izmantojot šo cilvēku loja-
litāti kultūras procesiem, viņi tika maldināti 
par restrukturizācijas procesa ideju un norisi. 
Viņiem tika teikts, ka Ķekavas novada kultū-
ras procesi restrukturizācijas rezultātā tiks 
iznīcināti, ka kultūras nami tiks slēgti un des-
mitiem gadu koptā tautas māksla slāpēta.  
No sirds cienu šos cilvēkus, kas aizstāvēja 
sev svarīgas vērtības un kultūras darbiniekus.  
Pagājušā gada protesta akcijas uztvēru kā 
signālu cilvēku dezinformācijai un bailēm 
pazaudēt ierasto kultūrvidi. Tā kā es Latvijā  
jau daudzus gadus cīnos par kultūru, par 
tautas mākslu, es atbalstu piketa dalībnieku 
viedokli. 

Man ir žēl, ka bija cilvēki, kas zemiskā veidā  
izmantoja šīs kultūrai lojālās sabiedrības gru-
pas uzticēšanos. 

– Kas tad bija tie, kas citus maldināja?
– Tie bija un arī joprojām ir tādi cilvēki, kuri 

izmanto jebkurus līdzekļus, lai sasniegtu sa-
vus mērķus – iegūtu politisko varu. Un tie nav 
simti. 

– Tomēr ir dzirdēts, ka restrukturi- 
zācijas dēļ esat atlaidis virkni kultūras 
darbinieku.

– Arī šī ir maldinoša informācija. Restruk-
turizācija nav ietekmējusi darbinieku skaitu.  
Gandrīz ar visiem ĶNKA darbiniekiem ir 
panāktas vienošanās par darba līgumu 
grozījumiem. Esam izveidojuši mūsdienīgu 
ĶNKA pārvaldi, kurā vieni no vērtīgākajiem 
darbiniekiem ir tie paši cilvēki, kuri arī līdz 
restrukturizācijas procesam vadīja kultūras 
dzīvi novadā. 

Darba gaitā, tuvāk iepazīstoties ar dar-
biniekiem, esmu atklājis daudzus lieliskus 
cilvēkus. Esmu pārliecināts, ka virknei dar-
binieku mainījušās domas arī par mani. 
Protams, ir arī tādi darbinieki, kas nenāk uz 
darbu, neveic nekādus pienākumus, tomēr 
vēlas saņemt atalgojumu. Šādos gadījumos 

esam ļoti stingri. Šiem darbiniekiem konflikti  
ar darba devēju bijuši vienmēr, arī pirms 
restrukturizācijas.

– Ja jau pārsvarā strādā tie paši cilvēki, 
kas tad ir mainījies?

– Pirmkārt, likvidējot lokālās administrāci-
jas, izdevies darbinieku enerģiju, kas līdz šim 
bija veltīta savstarpējai konkurencei un karo-
šanai, koncentrēt vienotam mērķim. Es ticu, 
ka mainījies daudzu darbinieku domāšanas 
veids. Process ir sācies.

Otrkārt, ir ļoti nozīmīgi optimizēti administra-
tīvie izdevumi. Pateicoties lokālo administrāciju 
likvidēšanai, gadā ietaupīsim aptuveni 40 tūk-
stošus latu, kas jau novirzīti bibliotēku, muzeja 
darbinieku algu paaugstināšanai, kā arī ama-
tierkolektīvu vadītāju atlīdzību izlīdzināšanai. 

Līdz 2010. gada beigām ĶNKA bija kā 
liels, grūti vadāms un arhaisks kuģis, kur 
katrs cīnījās un darbojās savā kajītē. Un ne-
bija gandrīz nekādu ceļu, kā nokļūt no vienas 
kajītes uz otru. Tas bija kuģis, kuru kapteinis 
nebija spējīgs vadīt, jo viņam nebija nekādu 
resursu, lai nokļūtu darbinieku kajītēs. Tagad 
esam izveidojuši 21. gadsimtam atbilstošu 
ērtu un produktīvu komandu, kurā katrs at-
rodas uz komandtiltiņa un var ietekmēt visus 
procesus aģentūrā. Darbinieki skaidri zina, 
kas viņam jādara, viņu darbi un atbildības 
nedublējas, kolēģi papildina un palīdz cits 
citam. Zudusi neveselīgā konkurence kolēģu 
starpā. Mēs tiekamies katru nedēļu, izvērtē-
jam padarīto un plānojam darāmo.

Treškārt, manuprāt, pats nozīmīgākais – 
pateicoties ietaupījumam, esam izveidojuši 
virkni jaunu amatu, kas bija ļoti nepieciešami 
mūsdienīgai aģentūrai.

– Piemēram?
– Finanšu piesaistes projektu vadītājs. 

Gada laikā piesaistījis tik daudz naudas, ka at-
pelnījis sevi kā darbinieks jau vairākus gadus 
uz priekšu. Mārketinga projektu vadītāja –  
pirmo reizi ĶNKA tik intensīvi sadarbojas ar 
vietējiem uzņēmējiem, veidojot dažādus sa-
darbības modeļus, kā, piemēram, bartera 
attiecības, kurās labumu gūst gan uzņēmēji,  
gan ĶNKA, gan novada iedzīvotāji. Lielā 
mērā šis amats pats sevi atpelna, lai gan 
tas nav redzams tiešā naudas maksājumā.  
Sabiedrisko attiecību speciālists – rūpējas 
par pasākumu publicitāti gan novadā, gan 
visā Latvijā, gan uztur interneta lapu.

Esam izveidojuši jaunas struktūrvienības – 
Kultūras informācijas centru t/c Liiba un Baložu 

sabiedrisko centru. Ir sācies ļoti nopietns darbs 
ar jauniešiem, sākot ar jauniešiem interesējošu 
pasākumu (piemēram, diskotēku) un beidzot 
ar vasaras nometņu organizēšanu. Aktivizējam 
brīvprātīgo kustību, iesaistot tos pasākumu rī-
košanā, kur jaunieši gūst lielisku pieredzi sa-
biedrisko pasākumu organizēšanas jomā.

– Tuvojas dziesmu un deju svētki. Kādā 
līmenī šobrīd ir novada amatierkolektīvi?

– Mūsu amatierkolektīvi ir augstā līmeni –  
tik labi rezultāti, kādi bija šogad kolektīvu 
skatēs vienlaikus visiem kolektīviem, nekad 
nav bijuši. Šogad personīgi es īpaši novēr-
tēju tautas deju ansambli Zīle un meiteņu 
ansambli Jūti. Šo kolektīvu kvalitāte jau sen 
pārsniedz amatieru līmeni. Tā kā pats esmu 
kordiriģents un vadu amatierkolektīvu, ļoti 
labi zinu, cik liels darbs jāiegulda, lai sa-
sniegtu tādu līmeni. Vienīgi skumdina, ka ne 
vienmēr uz mūsu kolektīvu koncertiem ir pie-
pildītas koncertzāles.

– Kāpēc koncertzāles nav piepildītas?
– Konkurence. Konkurence, kuru mēs paši 

Ķekavas novadā nevaram uzvarēt: televīzija, 
popkultūra, vieglas un lētas izklaides iespē-
jas. Jā, arī cilvēku nogurums un finansiālā 
nestabilitāte. Tā kultūra, ko pārstāvam mēs, 
pieprasa domāšanu, intelektu un izglītību. 
Bieži vien sabiedrības vairākums iet vieglāko 
ceļu – tādu, kur nav jāpiedomā.

– Ko darīt?
– Pirmkārt, nedrīkst pieļaut, ka kultūras 

cilvēki ecējas savā starpā. Vienotība ir veik-
smes pamatakmens.

Otrkārt, tādām iestādēm kā ĶNKA aktīvāk 
jāsadarbojas ar līdzīgām iestādēm Latvijā un 
daudz nopietnākā līmenī jāiesaistās visas 
valsts sabiedrības izglītošanā.

Treškārt, jākļūst uzstājīgākiem, apzino-
ties savu vērtību un misiju. Ja veikalu ķēdes 
caur reklāmas bukletiem, radio, e-pastiem, 
dažādām lojalitātes programmām, atlaidēm, 
dāvanām ieiet cilvēku mājās, mums jādara 
līdzīgi. Ir naivi domāt, ka kultūra izdzīvos pati 
no sevis. Kādam process ar stingru roku ir jā-
virza, un novada mērogā šis kāds ir kultūras 
aģentūra un tās darbinieki.

– Kas, jūsuprāt, ir lielākie panākumi kul-
tūras aģentūrā?

– Iepriekš pieminētie amatierkolektīvu pa-
nākumi! Un, ziniet, es ļoti lepojos ar rezultā-
tiem, ko ĶNKA kolektīvs ir sasniedzis pusotra 
gada laikā administratīvajā darbībā. Nerau-
goties ne uz kādām grūtībām, mēs neesam 

pārtraukuši vai samazinājuši pakalpojumus, 
kurus bijām snieguši līdz šim. Mūsu amatier-
kolektīvu dalībnieku skaits ir palielinājies, un 
statistika rāda, ka šī tendence arī saglabā-
sies tuvākajā nākotnē.

Jaunais ĶNKA pārvaldes modelis gada lai-
kā ir spējis novērst pilnīgi visus normatīvos 
pārkāpumus, kurus bija konstatējusi ĶNKA 
izvērtēšanas komisija 2011. gada sākumā; 
izveidots vienots un atpazīstams ĶNKA 
publiskais tēls, logo un zīmols; izveidots 
mūsdienīgs un ērts portāls ParKultūru.lv;  
piesaistīti ievērojami Eiropas Savienības  
līdzekļi; pārņemta visu novadu skolu biblio-
tēku virsvadības funkcija; izveidota lojali-
tātes programma Drauga karte, kas šobrīd 
sniedz pakalpojumus vismaz 20 uzņēmu-
mos un apvieno vairāk nekā 2500 lojalitātes 
programmas klientus; izveidots mārketinga  
piedāvājums, kura ietvaros piedāvājam 
dāvanu kartes, atlaižu kuponus, reklāmas 
stendus koncertos, prezentācijas materiālu 
pārdošanu, atstarotāju dalīšanu skolēniem. 
Tiek veikta darbinieku datorapmācība,  
sadarbībā ar pašvaldību aktīvi veidojam 
visa Ķekavas novada publisko tēlu, popu-
larizējot saukli Nogaršo Ķekavas novada 
odziņas! un zīmolu Pīlādžu odziņas. 

– Kāpēc tieši pīlādžu odziņas?
– Pīlādzis simbolizē laimi, draudzību un 

pārticību. Vai varat nosaukt kaut ko labāku, 
ko vēlēt mūsu novadam?

Es lepojos par lielajiem pasākumiem, 
kurus ĶNKA sadarbībā ar pašvaldību orga-
nizējusi pēdējā laikā – novada svētkiem un 
Daugmales pilskalna dienām. Esmu gan-
darīts, ka šos pasākumus atzinīgi novērtēja 
mūsu novada iedzīvotāji – tā ir mūsu darba 
augstākā atzinība.

Priecājos arī, ka ĶNKA ir spējusi sakārtot 
reklāmas stendus visā novadā, un tuvākajā 
laikā plānojam organizēt nelielus pasākumus 
atjaunotajā Dzirnavu estrādē Ķekavā.

– Pētot jūsu fotogalerijas portālā  
ParKultūru.lv, saskāros ar foto un video 
galeriju no kultūras ministres Žanetas 
Jaunzemes-Grendes vizītes. Vai ĶNKA iz-
veidojusies sadarbība ar kultūras ministri?

– Pateicoties ministres vizītei 15. jūnijā, 
sadarbība ir sākusies. Pēc tam, kad tikšanās 
laikā ar ĶNKA vadošajiem darbiniekiem viņa 
noklausījās manu prezentāciju par ĶNKA 
darbu, ministre pauda gandarījumu, atzinību 
un sajūsmu, izsakot vēlmi Ķekavas novada 
pašvaldības kultūras aģentūru rādīt kā pie-
mēru citām līdzīga profila kultūras iestādēm 
Latvijā, akcentējot moderno pārvaldības stilu,  
administrācijas darba kapacitāti un darbības 
metodes. Tieši tāpēc Kultūras ministrija šī 
gada rudenī Ķekavas novadā plāno organi-
zēt konferenci Latvijas pašvaldību un kultū-
ras iestāžu darbiniekiem, kur kā veiksmīgs 
paraugs kultūras pārvaldībai novadā tiks 
prezentēta mūsu kultūras aģentūra.

– Ko jūs novēlat Ķekavas novada iedzī-
votājiem?

– Novēlu smaidīt, priecāties par saulīti un 
atpūsties! Novēlu iestādīt pīlādzi savas mā-
jas priekšā, biežāk apmeklēt bibliotēkas, kas 
mums ir ārkārtīgi augstā profesionalitātes lī-
menī, mūsu novada muzeju, kurā plānveidīgi 
notiek dažādas izstādes. Apmeklējiet kon-
certus un pasākumus, arī paši iesaistieties 
amatierkolektīvu darbībā. 

Kā teicis poļu dzejnieks Julians Tuvims: 
“Pasaulē ir divas laimes: viena maza – būt 
pašam laimīgam, otra liela – padarīt laimīgus 
citus.” Novēlu ikkatram sasniegt abas šīs  
laimes!

Kristīne Grigale
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild 
kultūras aģentūra – red. piez.

Paraugs citām Latvijas kultūras iestādēm
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9. jūnijs Ķekavas novada ļaudīm pa-
liks spilgtā atmiņā ar skaisto, zaļo, sau-
laino, sen gaidīto vasaru, kura tieši šajā 
dienā mūs visus priecēja. Ķekavas no-
vada svētkus kopumā apmeklēja vairāk 
nekā 2000 iedzīvotāju.

Mēs visi dejojām, skanējām un, saules 
apmīļoti, augām – dižkoncertā Lai dejam, / 
Lai skanam, / Lai augam!.

Lai dejam – pirmsskolas izglītības ies-
tādēs Ieviņā un Bitītē, Ķekavas vidusskolā,  
Pļavniekkalna sākumskolā un Ķekavas 
kultūras namā. Lai skanam – kopā ar 
Ķekavas novada jauniešu simfonisko orķestri.  
Lai augam – kopā ar Ķekavas Mūzikas sko-
las pūtēju orķestri, mūsdienu deju grupām 
no privātās pamatskolas Gaismas tilts 97, ar 
Lexsu un Mirāžu no Baložiem. Ikdienu katrs 
savās mājās, savā kolektīvā, bet šoreiz visi 
kopā – Ķekavas novada svētkos.

Cik daiļas meitas un diži puiši, cik cē-
las dejas un raiti soļi! Ar 14 dejām, kurās 
tika ietvertas dažādas polkas, ikvienu prie-
cēja Ķekavas novada kultūras aģentūras 
deju kolektīvi – Daina, Katlakalns, Savieši, 
Baloži, Zīle, Sidrabaine, muzikāli viņus 
pavadīja kapela Klabatas. To visu kopā 
salika un vadīja Lilija un Edgars Lipori. 

Koncerta izskaņā dziedāja Ķekavas no-
vada kopkoris – jauktie kori Zemdega, 
Mozaīka, sieviešu koris Daugaviete un 
vīru koris Ķekava.

Jauks pārsteigums Ķekavas novada ie-
dzīvotājiem bija Pīlādžodziņas. Ķekavas 
novada talismans pīlādzis – draudzības, 
laimes un miera simbols, kura mērķis ir 
veidot spilgtu tēlu, kas veicinās Ķekavas 
novada atpazīstamību.

Interesantās instalācijās bija izvietoti 
dažādu karikatūras mākslinieku darbi un 
Ķekavas novada pašvaldības kultūras 
aģentūras dzīve fotofiksācijā, kur daudzi 
iedzīvotāji varēja atpazīt arī sevi.

Amatnieku tirdziņš bija plaši pārstāvēts 
ar sieriem, aveņu un upeņu vīnu, dažā-
dām sukādēm, tamborējumiem, adīju-
miem, lina, māla un koka izstrādājumiem.

Gan bērniem, gan pieaugušajiem 
bija iespēja piedalīties dažādās atrak-
cijās. Izmēģināt savus spēkus uzkāpjot 
7,5 metrus augstā klinšu sienā, veikt no-
braucienus ar trīsi pāri Ķekaviņas upītei, 
mezglu skolā apgūt vairāk nekā 10 mezglu  
veidus un pārbaudīt savas prasmes, brau-
cot ar kartingu.

Pasākuma vakara daļa sākās ar rokkoncertu  

Kā nosvinējām novada svētkus

Koncerts Latviešu tautas deju karaliene – polka
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Bliez no bedres. Koncertā piedalījās četras 
grupas. Šogad uzvaras laurus plūca pagāju-
šā gada skatītāju simpātijas balvas ieguvēji 
grupa The Citizens. Savukārt šoreiz skatītāju 
simpātiju saņēma grupa Sirdskrampji.

Vakara noslēgumā iedzīvotāji sa-
gaidīja lielisko grupu Labvēlīgais tips! 
Māksliniekiem sadarbojoties ar klausītā-
jiem, skanēja emocionāli pozitīvs koncerts.

Kristīne Grigale

Garšaugu 
mīļotājiem! 

2.Garšaugu 

pie t/c Liiba, 

Rīgas ielā 22a, Ķekavā

11. augustā 9.00–15.00

festivāls

Dažādas stafetes un 
izklaides pasākumi 
apmeklētājiem

Degustācijas

Informācija 
garšaugu 
audzētājiem 
un tirgotājiem  

Salātu pagatavošanas un 
ēšanas sacensības 

Garšaugu 
atpazīšana pēc 
smaržas un  
garšas

Vietējo amatnieku 
un zemnieku 
produkciju 
tirdziņš 



kultūra  15Ķekavas Novads
2012. gada 10. jūlijs

Turpinājums no 1. lpp.

Daugmales pilskalna svētku pirmā 
diena, kas veltīta senajiem laikiem  
(10.–13. gadsimts), sākās ar dalībnie-
ku parādi, kurā piedalījās vairāk nekā 
30 rekonstrukciju klubu no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas, 
Dānijas un Maltas. 

Cīņas sākās ar spraigu divkauju. Tur-
pinājumā, bruņojušies ar zobeniem un 
vairogiem, rekonstrukciju klubu pārstāvji 
cīnījās 5 pret 5. Pirms lielās kaujas, noti-
ka loku šaušanas sacensības. Par kaujām 
un citiem notikumiem informēja ziņotāji ar 
klabatām. Vakarā uz vikingu kuģa notika 
lielās kaujas. Lielā kauja nebija sākusies, 
kad no senās nometnes un tās apkārtnes 
tika nozagtas skaistākās meitenes. Par 
meitenēm prasīja izpirkuma maksu – tās, 
kuras neizpirka, aizveda ar kuģi. Starp 
kaujām senajā nometnē uz lielā ugunskura  
gatavoja maltīti, spēlēja senās spēles.

17. jūnija rītā visiem kopā mums izdevās 
izdzenāt melnos lietus mākoņus, Daugma-
les pilskalna svētku otrā diena varēja sāk-
ties. Tērpušies bruņās, viduslaiku turnīrā 
bruņinieki cīnījās par galveno balvu – ieroču  
lādi. Kāds uzvarēja, kāds zaudēja. Zaudē-
tājs bija pārliecināts, ka pie viņa neveiks-
mes vainojama ragana. 

Sākās raganas medības, tika meklēta 
sieviete pēc noteiktām pazīmēm. Atrasto 
raganu veda slīcināt, taču viņu izglāba  
garām braucošais kuģis. 

Senajā apmetnē gatavojās lielajai kaujai 
(kaujas imitācija – vietējo iedzīvotāju cīņa 
ar pretiniekiem). Apmeklētājiem bija ie-
spēja palīdzēt nocietināt nometni. Uzbru-
kums notika no dažādām pusēm. Notika 
sīva cīņa gan ar lokiem, gan zobeniem. 

Pretinieki negribēja padoties, taču vietējie 
iedzīvotāji kauju uzvarēja.

Aprunājoties ar rekonstrukciju klubu pār-
stāvjiem, izdevās noskaidrot, ka daži klubi 
šāda veida pasākumos piedalās trīs rei-
zes gadā, bet ir klubi, kas – katras brīvdie-
nas visu vasaru gan Latvijā, gan Lietuvā.  
Daugmales pilskalnā daudzi bija pirmo rei-
zi un atzina, ka tā ir vēsturiski interesanta 
vieta. Ļoti apmierināti ar programmu, kas 
bija labi saplānota, nebija sasteigta. Bija 
patīkami pārsteigti par ziņotājiem, kuri 
staigāja ar klabatām un informēja par gai-
dāmajām cīņām un turnīriem. Visi klubu 
pārstāvji atzina, ka jau šobrīd ar nepacie-
tību gaida nākamos Daugmales pilskalna 
svētkus.

Abas dienas notika amata prasmju de-
monstrējumi, darbojās amatnieku tirdziņš 
ar ādas izstrādājumiem, metāla kalumiem, 
koka izstrādājumiem, dabiskajām ziepēm 
un dažādiem rokdarbiem. Varēja iegadā-
ties senas kartes, grāmatas un rotas da-
žādām gaumēm. Pilskalna apmeklētājiem 
bija iespēja vizināties autentiskā vikingu 
laivā, braukt ar kuģīti gar Daugavas krastu,  
doties izjādes ar zirgiem.

Paralēli cīņām un turnīriem apmeklētāji 
varēja klausīties mūzikas grupas Vējam 
kabatā, Katlakalna folkloras kopas, folklo-
ras kopas Laiva, Liives, Dzītari, Pērkonvīri 
un Auļi priekšnesumus, kas brīžiem radīja 
maģisku svētku noskaņu.

Kristīne Grigale

15. jūnijā Ķekavas novadā reģionā-
lajā vizītē viesojās kultūras ministre 
Žanete Jaunzeme-Grende, lai iepazītos 
ar kultūras jomas attīstību un organizā-

ciju novadā, ko īsteno Ķekavas novada 
pašvaldības kultūras aģentūra.

Vizītes laikā ministre klātienē iepazinās 
ar Ķekavas novadpētniecības muzeja  

darbību, ekspozīcijām un jaunāko izstādi, 
kā arī atstāja savu ierakstu un novēlējumu 
muzeja viesu grāmatā.

Ar interesi uzklausot muzeja vadītājas 
Ināras Rumbinas stāstījumu par Ķekavas 
rašanos, par spilgtākajiem arhitektūras 
pieminekļiem, kā, piemēram, Katlakalna 
un Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcām, par 
muzeja ekspozīciju, ministre īsi pastāstīja 
arī savas jaunības atmiņas par Ķekavu.

Pēc muzeja apmeklējuma Ķekavas 
novada pašvaldības kultūras aģentūras 
direktors Artūrs Ancāns sniedza ieskatu 
aģentūras darbībā un struktūrā, kā arī ie-
skicēja aģentūras iezīmes, kas to atšķir no 
citām kultūras iestādēm Latvijā.

Kā vienu no veiksmīgi īstenotajiem jau-
ninājumiem kultūras jomas attīstīšanā 
A. Ancāns minēja izveidoto Ķekavas no-
vada kultūras informācijas centru, kura at-
rašanās vieta ir tirdzniecības centrā Liiba, 
Ķekavā, ar kuru vizītes noslēgumā ministre  
iepazinās arī klātienē. Kultūras informā-
cijas centrā ministre sastapa arī Ķekavas 
novada talismanus – Pīlādžodziņas.

Vineta Bērziņa

Daugmales pilskalnā kaujas pierimušas

Lielā kauja

Kultūras ministre iepazīst novada kultūru

Iepazīstoties ar Ķekavas novadpētniecības muzeju 
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Pilskalna svētki
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2.Garšaugu 



man palīdz tulkot (Ruta lieliem fragmentiem 
izjusti citē pašas tulkotos daiļdarbus latviešu 
un vācu valodās). Valodas daiļumu jāmācās 
sajust: ja gribi atklāt kādas tautas dvēseli, 
būtību un garu, lūdzu, mācies tās valodu!  
Es to vienmēr esmu teikusi saviem bērniem 
un mazbērniem.

Pāri visam – ģimene
Ruta Bīlande Ķekavā dzīvo 50 gadus. Viņa 
nāk no Bauskas, lielas un stipras dzimtas –  
Pumpuriņiem, Latvijas laikā – viena no turī-
gākajām, strādīgākajām un izglītotākajām 
Bauskas ģimenēm. Vecāki – Mārtiņš un  
Marija Pumpuriņi – dzīvoja pārtikuši, prata 
dažādus arodus, 14 bērnus uzaudzināja un 
izskoloja par krietniem cilvēkiem: vecākā mei-
ta Mirdza – mediķe (V), Pēteris – mākslinieks 
(V), Mārtiņš – celtnieks, karavīrs (V), Jānis 
(V, miris Vācijā), Lilija – mediķe (V), Dzidra – 
mediķe (V), Ruta – bibliotekāre, dzejniece, 
Jēkabs – sportists (V), Herberts – inženieris 
(V), vēl četras meitas Skaidrīte, Margarita, 
Baiba, Daina un dēls Kārlis – sportists. “Nu 
vairs esam tikai seši palikuši, bet kopā ar bēr-
niem un mazbērniem – joprojām pāri pussim-
tam, kad sanākam kopā.” 

Tēvs Mārtiņš bijis celtnieks, namdaris, res-
taurators – gravējis stiklā, strādājis ar lapu 
zeltu, atajunojis Rundāles pili. Labajos laikos 
devis darbu 15 cilvēkiem, skolojis dēlu par aro-
da mantinieku. Piedzīvojis Brīvības cīņas, iz-
sūtījumu uz Sibīriju, atgriezies. “Dzīvē viss kas 
noticis, ne visu gribas atcerēties. 40. gados  
tēvs gatavojās celt jaunu māju, bija sagādājis 
materiālus; kad viņu izsūtīja, čekists Timma 
tos paņēma sev un uzcēla māju, taču drīz 
nomira ar kakla vēzi... Manu māti un mūs, 
deviņus bērnus, no izsūtīšanas paglāba ma-
jors Karočkins. Māte strādāja slimnīcā un bija 
pilnīgs unikums – medmāsiņa, kura strādāja 
arī par apkopēju, liels palīgs dakteriem, čakla 
un strādīga. Es nekad nevienam neesam ne-
esmu redzējusi tik žilbinošu baltus palagus.” 
No mātes Ruta mantojusi sīkstumu.

Pumpuriņu ģimenes ceļā bijuši gan sau-
laini, gan akmeņaini posmi: vecākais brālis 
20 gadu vecumā meitenes dēļ rudenī izpel-
dējies aukstā upē, saslimis un nomiris; brālis  
Mārtiņš, iesaukts leģionā, cīnījies pret 
pelēkajiem un sarkanajiem, vēlāk izgājis  
Sibīriju; Jānis, kā ģimnāzists aizvests uz 
Vāciju, gājis bojā uzlidojumā Drēzdenē; 
māsu Liliju, RPI studenti, par skrejlapu izga-
tavošanu nepilnos 18 gados izsūtīja aiz Po-
lārā loka; vidējais brālis Herberts izskolojies 
par inženieri; jaunākais – Kārlis – PSRS un  
Eiropas čempions svarcelšanā; arī nesen 
mirušais agronoms Jēkabs bijis dzelzs 
vīrs, desmitcīņnieks. Māsas Baiba un Dai-
na, brālis Jēkabs beiguši Saulaines lauk-
saimniecības tehnikumu, kur savulaik Ruta 
sastapusi mūža mīlestību – vīru Edvīnu  
Bīlandu. Tehnikuma celtniecībā savu roku 
pielikuši gandrīz visi ģimenes locekļi – kurš 
plānojis, kurš iekārtojis, kurš apzaļumojis. 

“Mēs esam bagāta dzimta ar stipriem 
cilvēkiem,” Ruta palepojas. “Septiņiem bēr-

16  dzīvesstāsts Ķekavas Novads
2012. gada 10. jūlijs

Viņai dots daudz – liela un stipra 
dzimta, talanti – mūzika un vārds, atmi-
ņas... Viņa ir bagāta, jo savu lielāko ba-
gātību – jūtas un sajūtas – izsaka dzejā, 
kas aizkustina un neatstāj vienaldzīgu. 
Iepazīstieties – novadniece, ķekaviete, 
dzejniece Ruta Bīlande!

“Esmu laimīga, ka pēc ugunsgrēka vis-
maz kaut kas palicis, ļoti daudz vēstures lie-
cību gāja bojā – grāmatas, drēbes, fotogrāfi-
jas,” teic Rutas kundze, noliekot manā priek-
šā mapīti ar dzejoļiem. “Taču esmu darbības 
cilvēks. Pieņemu to, kas noticis, un eju tālāk. 
Strādāju, darba netrūkst. Guļu ne vairāk kā 
četras piecas stundas diennaktī, tad var visu 
paspēt un gūt gandarījumu par paveikto.” 

Ruta Bīlande šī gada pavasarī nosvinēja 
apaļus astoņdesmit, taču tas nav redzams 
ne viņas sejā, ne acīs. “Tāpēc, ka es nemitī-
gi nodarbinu prātu un dvēseli,” viņa smaida.  
“Ja nebūtu 1949. gada, droši vien būtu 
mūziķe vai grāmatu pasaulē.” Viņa visu 
mūžu dzied – kopš bērnu dienām, tulko uz 
un no vācu valodas un raksta dzeju. 

Mums priekšā garš ceļš, lai iepazītos, 
saprastos un izveidotu Rutas Bīlandes 
dzejas krājumu Dzīves bijums. 

Mūzika un vārds
“Dziesma kā zvans, kas aicinot skan. Nāc un 
dziedi, lai uzplaukst kā ziedi, ar draugiem, kad 
dziedi!” – Rutas Bīlandes veltījums savam 
korim. Viņa nespēj iedomāties dzīvi bez mū-
zikas. “Visi mani brāļi un māsas dzied, tēvs 
dziedāja Reitera korī; viņš mums iemācīja –  
mūzika izdaiļo dvēseli! Ilgus gadus biju Ķe-
kavas sieviešu vokālā ansambļa vecākā, 
dziedāju korī Daugaviete, joprojām darbojos 
Latviešu biedrības ansamblī Saskaņa, vadu 
vakarus, runāju dzeju. “Rakstu to, ko jūtu; 
vārdi it kā iekšēji izgaismojas. Šī īpašība 

“Nāc un dziedi, lai uzplaukst kā ziedi!”
niem augstākā izglītība – to tēvs un māte 
spēja nodrošināt saviem spēkiem vien. 
Dzimtā ir daudz mediķu un inženieru, arī ag-
ronomi, zootehniķi, ekonomisti.” Rutas bērni 
un mazbērni gājuši dzimtas pēdās – visiem 
mediķu, mūziķu un matemātiķu dotības.

Valsis mūža garumā
Ar savu vīru pasniedzēju Edvīnu Bīlandu Ruta 
iepazinusies nejauši – aizgājusi draudzenei lī-
dzi uz Saulaines tehnikumu. Kopā pārdzīvoti 
gan izsūtījuma draudi (toreizējais tehikuma 
direktors Ārmanis neļāvis jauno skolotāju iz-
vest), gan kolektivizācijas grūtie gadi – darbs 
kolhozā Lielupe, vēlāk Tukuma pusē, pēc 
tam – Ķekavā. “Lai kur viņu norīkoja, visur 
Edvīns strādāja ar milzīgu atbildību, ātri izce-
ļot atpalikušos kolhozus saulītē. 1964. gadā  
atnācām šurp, bērni vēl bija maziņi. Sākumā 
palīdzēju vīram dažādos darbos, tad man 
piedāvāja vadīt bibliotēku...” Var teikt – Ķeka-
vas bibliotēka izveidojusies, pateicoties Rutas 
Bīlandes lielajai grāmatu mīlestībai un čakla-
jām rokām. Gandrīz tukšā vietā, nolaistā pie-
būvē, viņa iekārtoja bibliotēku, kurā drīz bija 
26 000 informācijas vienību un vairāk nekā 
tūkstoš lasītāju. Ikdiena – dūmojoša krāsns, 
malkas skaldīšana, beršana, tīrīšana, nagloša-
na, labošana plus papildu darbs Plakanciema  
bibliotēkā. Trīs telpas jaunajā kluba ēkā, sirds 
darbs ar bērniem, pasākumu vadīšana – tas 
viss nāca vēlāk. “Es vienmēr visu esmu da-
rījusi bez atlīdzības, mūsu dzimta arvien no-
darbojusies ar labdarību. Mūsu rocība atļāva  
bērniem dzīvot pa māju, taču mēs arvien va-
sarās strādājām pie radiem laukos. Vēl tagad 
protu govi izslaukt, zirgu iejūgt. Centāmies 
saviem vecākiem palīdzēt. Arī mani bērni un 
mazbērni visi kaut ko dara. Žēl, ka šodienas 
bērni neizprot darba vērtību un to, cik skaisti, 
ja viņi ar savu darbu var radīt kaut ko labu un 
paliekošu. Bet nē – kas man par to būs? Agrāk 
cilvēki strādāja pēc sirdsapziņas...”

Dzimtenes mīlestība
Viens no galvenajiem Rutas Bīlandes 
dzejas vadmotīviem ir Dzimtene. “Lai cik 
skaisti būtu citur pasaulē, es tur negribē-
tu dzīvot. Kalnos? Noteikti nē. Tie nomāc. 
Turpretī, redzot pļavas un plikām kājām 
iebrienot upē, jūtos svētlaimīga. Japāņi 
saka – jums ir paradīze: ne kataklizmu, ne 
kāds aizliedz ieiet mežā vai pļavā, apsēs-
ties zālītē... Citās zemēs viss skaistums ir 
privāts, aizliegts un apsargāts.” 

Rutas kundze ar izteiksmi norunā dze-
joli par Dzimteni. Klausos aizvērtām acīm 
un izbaudu labi nostādītās balss uzburtos 
tēlus: smilgas kā plīvurs viļnojas; ezeri kā 
spožas saktas krūtīm pieskaras; kā sud-
rabotas dzijas brunču rakstiem cauri upes 
izvijas; kā baltas mežģīnes viļņi rotājas; 
rudens zelta lapām Tēvzeme greznojas...

“Tikai tas, kas savu Tēvzemi ļoti mīl un redz 
to pāri visām kā mūžīgu vērtību, tikai tas ir 
īsts cilvēks!” kundze stingri nosaka. “Nevajag 
uzspiestu patriotismu. Lai man nestāsta muļ-
ķības, ka citur ir labāk! Cik Latvija ir skaista – 
meži, upes, jūra, balti ceļi un zilas debesis!”

Dace Judina

Kaut reizēm triekta es 
līdz bezdibenim, 

Ar vara raudzi bija 
man dotais zelts, 

Bet manas domas 
paliek nemainīgas – 
Reiz viss uz gaišumu 

būs atkal celts!

R. Bīlande. “Es”

1944. gada aprīlis – brālis Mārtiņš, 
saņēmis 2. pakāpes Dzelzs Krustu, 
atvaļinājumā kopā ar ģimeni
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