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Godājamie 
pedagogi un vecāki!
Ir sācies jaunais mācību gads un izglītības 
reformu laiks. Reformas reizē ar cerību pa-
rasti nozīmē arī emocijas – neziņu, šaubas, 
dusmas, dažkārt pat bailes. Tas ir laiks, kad 
katram visvairāk vajadzīgas un visaugstāk 
vērtējamas patiesās, ne naudā mērāmās 
vērtības – ticība, cerība un mīlestība.

TICĪBA
Ticība sev, saviem spēkiem, savai profesionalitātei.  
Ticība mūsu novada skolotāju un skolu konku-
rētspējai. Nav viegli – tepat Rīga. Tās tuvums, 
iespējas un piedāvājums liek augstu turēt savu 
profesionālo varēšanu. 

Ticība, ka sadarbībā ar speciālistiem, vecā-
kiem un atbalsta institūcijām novadā izdosies rast 
vislabāko risinājumu skolēnu drošībai un agresīvu 
bērnu vadībai. 

Ticība, ka pašvaldība, tāpat kā katru gadu, palī-
dzēs un atbalstīs izglītības iestāžu infrastruktūras 
pilnveidi. Atbalstīs mācību vides, mācību procesa 
un arī mācību līdzekļu nodrošināšanu.

Ticība un pārliecība, ka novada vecāki ir mūsu 
galvenie sadarbības partneri. Ka vecāki mums 
uzticas un novērtē. Pārliecība, ka mūsu novads ir 
droša vieta, kur dzīvot jaunajām ģimenēm, dzimt 
bērniem, uzaugt un mācīties. Kā pierādījums 
tam – ik gadu palielinās bērnu skaits novadā un iz-
glītības iestādēs. Arī profesionālās ievirzes skolās.  
Proti, ar savu līdzfinansējumu vecāki pārliecinoši  
balso par novada profesionālās ievirzes skolu 
nepieciešamību un attīstību – par mākslas, mū-
zikas un sporta skolām. Tās veiksmīgi strādā un  
attīstās.

Mēs ticam, ka šogad izveidotais aukļu die-
nests būs risinājums vecākiem mazuļu aprūpē 
un izglītošanā. Ka pašvaldības sāktā sadarbība 
ar Bordesholmas un Rīgas Rotary klubiem rea-
lizēsies jaukā Ķekavas jauniešu centrā ar karje-
ras izglītības mūžizglītības iespējām, labiekārtotā 
Daugmales dienas centrā un vasaras nometnēs. 
Ticam, ka līdz pavasarim izdosies radīt vasaras 
darba iespēju sistēmu novada skolu jauniešiem.

CERĪBA
Ir pamatotas cerības, ka sāktās reformas iz-
glītībā tiks veiksmīgi īstenotas, ka pedagogu 
atalgojuma palielinājums ir ilgtspējīgas valsts 
politikas pirmais sasniegums un apliecinājums.

Cerība, ka mācību gada sākumā saceltā 
ažiotāža par bezmaksas izglītību un skolu vai-
nošana tās pārkāpšanā mācību gada laikā val-
stī pārtaps visiem saprotamā jēdzienā, kas tad 
īsti ir bezmaksas izglītība, kas ar to jāsaprot un 
kam kas jānodrošina.

Ir cerība, ka realizēsies sen lolotais sapnis – 
sāksies un sekmīgi turpināsies Ķekavas sā-
kumskolas celtniecība.

MĪLESTĪBA
Mīlestība pret savu bez gala skaisto un grūto 
skolotāja arodu un mums vecāku uzticēto bērnu 
kā brīnumu. Manuprāt, pedagoga darbs ar gala- 
rezultātā gūstamo bērnu mīlestības devu un gan-
darījumu ir vienkārši brīnišķīgs. Tā skaistumu,  
vieglumu, grūtumu un reizē milzīgo atbildību 
pret izglītojamo bērnu precīzi raksturo tautas 
dziesmas rindas: “Caur sidraba birzi gāju, ne 
zariņa nenolauzu.”

Ticu – mums izdosies un mūsu novada iz-
glītības sabiedrības sidraba birzs, nākamo mā-
cību gadu sagaidot, zaru atvasēs mirdzēs vēl 
skaistāka! 

Apsveicu pedagogus un vēlu veiksmi jaunajā 
mācību gadā!

Vitolds Krieviņš, Izglītības daļas vadītājs 

Ķekavas novada domes priekšsēdē-
tājs Roberts Jurķis un SIA Abora valdes 
priekšsēdētājs Juris Kravalis 13. sep-
tembrī parakstīja līgumu par Ķekavas 
sākumskolas 1. kārtas būvniecību.

Savukārt vienošanos par būvuzraudzību  
parakstīja domes priekšsēdētājs un 
būvuzraugs Gundars Spalis no SIA P.M.G.

Pirmajā kārtā plānots izbūvēt ārējās komu-
nikācijas, mācību klases, bibliotēku, lasītavu, 
administrācijas telpas, datorklasi, darbmācī-
bas, dabas zinību un zīmēšanas kabinetus. 
Kopējā mācību korpusa platība – 2920 m2. 

Finansējums Ķekavas sākumskolas 
mācību korpusa būvniecībai paredzēts no 
pašvaldības 2012. un 2013. gada pamat-
budžeta un kredīta līdzekļiem. Būvdarbu 

Līgums par sākumskolas būvniecību

2012./2013. mācību gads ir klāt, ne-
sot jaunas vēsmas pedagogu darba  
samaksā, mācību satura pilnveidošanā,  
valsts pārbaudes darbu sistēmas uz-
labošanā, dažādas aktivitātes interešu 
izglītībā un audzināšanas darbā, kā arī 
pirmsskolas izglītības iegūšanā.

Pedagogiem lielākas algas 
Sākot ar 1. septembri, palielināts atalgo-
jums pedagogiem, kā arī izglītības iestāžu 
vadītājiem un viņu vietniekiem, savukārt 
atbalsta personāla darba samaksai pie-
mēros elastīgāku risinājumu.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos 
par pedagogu darba samaksu paredz, ka 
pedagogu mazākās mēneša darba algas pa-
augstināsies par 10 % jeb 25 latiem par likmi,  
palielinot algas tiem, kuri patlaban saņem  
vismazāk. Sākot ar 1. septembri, jaunajiem 

pedagogiem ar darba stāžu līdz pieciem 
gadiem mazākās mēneša darba algas lik-
me palielināsies no 245 uz 270 latiem, bet 
pedagogiem ar darba stāžu, kas lielāks par 
10 gadiem, mazākā mēneša alga par likmi 
būs 280 lati līdzšinējo 255 latu vietā. 

Izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku  
mēneša darba algas likmes palielināsies 
par 10 %. Savukārt pedagogi, kuri ir ie-
guvuši profesionālās darbības kvalitātes 
4. pakāpi, par viņu veikto pedagoģisko 
darbu saņems piemaksu 8 % apmērā jeb 
no 22 līdz 50 latiem vairāk, bet pedagogi, 
kuri ieguvuši profesionālās darbības kva-
litātes 5. pakāpi, par veikto pedagoģisko 
darbu saņems piemaksu 12 % apmērā jeb 
no 32 līdz 72 latiem vairāk. Tā tiks motivēti 
tie pedagogi, kuriem ir augstākā pedago-
ģiskā darba kvalitāte. 

Ņemot vērā, ka valstī tiek palielināts vispā-

rējo izglītības iestāžu pedagogu atalgojums, 
Ķekavas novada pašvaldība, lai izlīdzinātu 
pedagogu algu līmeni vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs, veikusi grozī-
jumus pašvaldības noteikumus, paredzot 
arī novada profesionālās izglītības iestāžu  
pedagogiem 10 % algas palielinājumu. 

Mācību saturs
Saskaņā ar Ministru kabineta noteiku-
miem par valsts standartu pamatizglītībā 
un pamatizglītības mācību priekšmetu 
standartiem ir noteikta pakāpeniska pāreja  
uz divu atsevišķu mācību priekšmetu 
Latvijas vēsture un Pasaules vēsture pa-
ralēlu apguvi. 2012./2013. mācību gadā 
atsevišķus mācību priekšmetus apgūs  
6. un 7. klases skolēni. Jau 2011. gadā 
Valsts izglītības satura centra (VISC) iz-
strādāja un publiskoja iestādes vietnē 

Aktuālais jaunajā 2012.

līguma summa bez pievienotās vērtības 
nodokļa ir Ls 2 399 087,51. Būvdarbus  

paredzēts pabeigt gada laikā.
Vineta Bērziņa

Līgumu parakstot

Bērni ar interesi aplūko saņemtās mācību grāmatas.
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mācību priekšmetu Latvijas vēsture un 
Pasaules vēsture programmu paraugus. 
VISC iesaka izmantot mācību procesā 
piedāvāto metodisko materiālu Latvijas 
vēsture 6.–9. klasei: attēli, kartes, ietei-
kumi un Mācību stundu piemēri Latvijas 
vēsturē 6. klasei (materiāli pieejami VISC 
interneta vietnē).

2012./2013. mācību gadā VISC orga-
nizēs metodiskā līdzekļa Veselības izglī-
tība izstrādi un izdali vispārizglītojošajām 
vidusskolām un profesionālās izglītības 
iestādēm.

Skolām mācību gada laikā tiks piedāvāti 
diagnosticējošie darbi, lai iegūtu informā-
ciju par skolēnu finanšu pratības līmeni, 
zināšanām un prasmēm par cilvēkdrošību,  
tostarp ceļu satiksmes drošības jautāju-
miem. To rezultāti tiks izmantoti mācību 
kursa Cilvēkdrošība satura un metodisko 
atbalsta līdzekļu sagatavošanā.

Tāpat tiks veicināta jaunu, inovatīvu mā-
cību līdzekļu izmantošana pirmsskolā un 
sākumskolā, kā arī turpināsies darbs pie 
mācību priekšmetu standartu monitoringa 
sistēmas izveides, lai noteiktu nepiecieša-
mās mācību satura izmaiņas.

Darbs ar talantīgajiem skolēniem
2012. gada jūlijā stājās spēkā Mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanas notei-
kumi, kas nosaka kārtību, kādā jāorganizē 
mācību priekšmetu olimpiādes. Saskaņā ar 
tiem turpmāk Valsts izglītības satura centrs 
noteiks visu novadu olimpiāžu dalībniekiem 
vienādus uzdevumus katrā konkrētajā mā-
cību priekšmeta olimpiādē un to vērtēšanas 
kritērijus, vienādu laiku uzdevumu pildī- 
šanai, kā arī noteiks novada olimpiādes  
minimālo dalībnieku skaitu. 

Valsts pārbaudes darbi
Izglītojamā sniegumu centralizētajā eksā-
menā izteiks tikai procentuālā novērtējumā.  
Uz sertifikāta būs norādīts iegūtais kopī-
gais, kā arī katras eksāmena daļas pro-
centuālais vērtējums.

Savukārt svešvalodu centralizēto eksā- 
menu rezultātus izteiks B1, B2 vai C1  
valodas prasmes līmenī atbilstoši vidējās 

izglītības standartā noteiktajām prasībām 
par valodas prasmes līmeņiem un Eiropas 
kopīgajām pamatnostādnēm valodu ap-
guvei. Skolēniem, kas nesasniegs B1, B2 
vai C1 valodas prasmes līmeni, vērtējumu 
izteikts procentuālā novērtējumā.

Audzināšanas darbs 
un interešu izglītība
Tiks radītas iespējas skolēnu pilsonis-
kās apziņas, valstiskās identitātes un 
patriotisma stiprināšanai, rosinot bērnus 
un jauniešus aktīvai un radošai darbībai  
savas skolas, novada vai pilsētas sabied-
riskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides 
izzināšanā un sakopšanā un nodrošinot 
skolēniem praktiskas iespējas iesaistīties 
tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā manto-
juma apzināšanā un saglabāšanā, iesais-
toties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju procesā un piedaloties valsts un 
pašvaldības organizētajos pasākumos un 
citās aktivitātēs. Lai īstenotu minēto mērķi:

• jāaktualizē ārpusstundu pasākumu no-
zīme mācību un audzināšanas procesā, 
rūpējoties par šo pasākumu mērķtiecīgu 
un jēgpilnu norisi izglītības iestādēs;

• jāveicina izglītības iestādēs īstenoto 
audzināšanas darba formu dažādība (iz-
glītības iestādes tradīcijas, pasākumi, vide, 
izglītības iestādes muzejs, sadarbības part-
neru iesaistīšana, dalība projektos u. c.);

• iespēju robežās jāiesaistās Latvijas 
proklamēšanas 95. gadadienai veltītajā 
skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzi-
nāšanas pasākumu ciklā Mana Latvija;

• plānojot audzināšanas darbu izglītības 
iestādēs un sekmējot skolēnu pilsonisko 
izglītību, jāņem vērā, ka 2013. gads ir pa-
sludināts par Eiropas pilsoņu gadu, kura 
pamattēma ir Eiropas Savienības pilsonī-
ba un ar to saistītās tiesības.

Tiks veidota un nostiprināta izpratne par 
ģimenes vērtībām un ģimenes nozīmi cil-
vēka dzīvē, stiprinot paaudžu vienotību un 
savstarpējo sapratni. Lai īstenotu minēto 
mērķi:

• jāizmanto efektīvas tradicionālās un 
inovatīvas izglītības iestādes un ģimenes 
sadarbības formas; 

• jāsekmē skolēnu un viņu vecāku iesaiste  
izglītības iestādes pārvaldībā, pilnveidojot 
skolas padomes darbību;

• jānodrošina skolēnu pašpārvalžu līdz-
dalība izglītības iestādes darbā.

Tiks veicināta izpratne par veselības un 
cilvēkdrošības jautājumiem, sekmējot savai  
un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociā-
lajai veselībai un drošībai labvēlīgu rīcību. 
Lai īstenotu minēto mērķi:

• jāsekmē skolēnu izpratne un vērtējoša 
attieksme pret informāciju elektroniskajos 
plašsaziņas līdzekļos un komunikāciju vir-
tuālajā telpā;

• jāpilnveido veselībai un drošībai lab-
vēlīgas rīcības prasmes ikdienā, veicinot 
personisko atbildību.

Paplašinās pirmsskolas 
izglītības iespējas
Ķekavas novadā vecākiem, kuru bērni gaida  
rindā uz pašvaldības bērnudārzu, ar jau-
no mācību gadu ir plašākas iespējas ie-
gūt pirmsskolas izglītību privātajos bērnu- 
dārzos, saņemot katru mēnesi arī pašval-
dības līdzfinansējumu 118,70 latu apmērā. 
Vecāku ievērībai – apmeklējot privāto bērnu- 
dārzu vai saņemot pašvaldības atbalstu auk-
les pakalpojumu apmaksai, netiek zaudēta  
vieta rindā uz pašvaldības bērnudārzu. 

Šobrīd novadā darbojas vairākas pri-
vātās pirmsskolas izglītības iestādes un 
pieskatīšanas centri. Iepazīties ar privāto 
bērnudārzu sarakstu, ar kuriem pašval-
dība noslēgusi līgumu par kompensāci-
jas izmaksas kārtību, var interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv sadaļā Izglītība – 
Pašvaldības kompensācija.

Ja vecāki izvēlas tādu privāto izglītības 
iestādi, ar kuru pašvaldība nav noslēgusi 
minēto līgumu, vecākiem ir jāpārliecinās, 
ka bērnudārzs sniedz licencētu pirms- 
skolas izglītības programmu. Pēc šīs infor- 
mācijas iegūšanas pašvaldība noslēgs  
līgumu par kompensāciju. 

Materiāls tapis pēc Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Valsts izglītības satura centra 
un Ķekavas novada pašvaldības Izglītības 
daļas sagatavotās informācijas.

Vineta Bērziņa 

Atbildi uz šo jautājumu varēs uzzināt  
5. oktobrī, kad Skolotāju dienai veltītajā 
pasākumā tiks apbalvoti labākie sko-
lotāji pirmsskolas, vispārējās un pro-
fesionālās ievirzes izglītības program-
mās 2011./2012. mācību gadā.

Labākos skolotājus no izglītības iestāžu 
pieteikto kandidātu loka izvērtēs Ķekavas 
novada izglītības iestāžu pedagogu konkur-
sa žūrija, kas analizēs pedagoga mācību  
un audzināšanas darba plānošanu, vadī-
šanu un darbību. Uzvarētājiem pašvaldība 
piešķirs piemiņas un naudas balvu. 

Pedagogu konkursu rīko Ķekavas no-
vada pašvaldības Izglītības daļa. Tā mērķi  
ir apzināt un izvērtēt izglītībā gūtos rezul-

Kuri būs labākie skolotāji novadā?
Labākais skolotājs pirmsskolas izglītības 
programmā 2011./2012. mācību gadā:
• Aiga Āķīte PII Bitīte;
• Inga Akmens PII Avotiņš.

Labākais skolotājs vispārējās 
izglītības programmas 1.–12. klašu grupa 
2011./2012. mācību gadā:
• Ginta Zuša, Ķekavas vidusskola;
• Santa Veidemane, 
privātā pamatskola Gaismas tilts 97;

• Inga Kozlovska, 
Pļavniekkalna sākumskola;
• Astrīda Lesnika, Baložu vidusskola.

Labākais skolotājs profesionālās ievirzes 
izglītības programmā 2011./2012. mācību 
gadā:
• Ilona Korņilko, Ķekavas Mākslas skola;
• Vaira Kumermane, Ķekavas novada sporta 
skola;
• Evita Ķelle, Ķekavas Mūzikas skola.

tātus, motivēt pedagogus radošuma iz-
mantošanai un attīstīšanai audzināšanas 
darbā, izmantot jauninājumus mācību 
priekšmetu saturā un metodikā un izteikt 

pateicību pedagogiem par ieguldījumu 
izglītojamo mācību un audzināšanas  
darbā. 

Vineta Bērziņa

Pieteiktie kandidāti pedagogu konkursam 

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības 
daļa jaunajā mācību gadā atgādina, ka 
katrā pirmsskolas izglītības iestādē 
darbojas konsultatīvie kabineti, kas 
sniedz atbalstu tām ģimenēm, kuru 
bērniem nav iespējas apmeklēt pašval-
dības bērnudārzu.

Taču, kā piebilst Izglītības daļas speciā-
listi, konsultatīvajos punktos palīdzība tiks 
sniegta arī vecākiem, kuru bērni iet paš-
valdības bērnudārzā, kā arī metodiskais 
atbalsts – auklēm, kuras piedāvās aukļu pa-
kalpojumu, izmantojot pašvaldības uzturēto 
aukļu datubāzi.

Konsultatīvā punkta speciālista pado-
mus bez maksas var saņemt arī vecāki,   
kuriem bērniņš slimības dēļ nevar apmeklēt 
bērnudārzu un tāpēc izmanto mājmācību.

Šajos konsultatīvajos punktos ģimenes 
var iegūt metodiskās rekomendācijas atbil-
stoši dažādām bērnu attīstības pakāpēm un 
darbības veidiem, kā arī saņemt logopēda, 
psihologa un sociālā pedagoga konsultāci-
jas. Tajos tiek rīkotas arī lekciju un praktisko 
nodarbību cikli. 

Konsultatīvie punkti darbojas darba dienās.  
Par pieņemšanas laikiem informāciju var 
saņemt konkrētajā pirmsskolas izglītības 
iestādē: Bitīte – tālr. 67935881, 29469781, 
29183673, Avotiņš – tālr. 29334020, 
Ieviņa – tālr. 28342237, Zvaigznīte – tālr. 
25959861, 28370751.

Iemesls šādu konsultatīvo kabinetu darbī-
bai ir tas, ka Ķekavas novadā vēl ir daudz 
bērnu (pēc Izglītības daļas datiem, tādu šo-
brīd ir 500), kuriem šobrīd pašvaldība nevar 
nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības ies-
tādē, tāpēc pašvaldībai ir svarīgi palīdzēt 
vecākiem, piedāvājot viņiem speciālistu 
konsultācijas pirmsskolas vecuma bērnu 
izglītošanā un sagatavošanā skolas gaitām. 

Īstenojot šo ideju, tiek nodrošināta arī vecāku  
un pedagogu vienota pieeja pirmsskolas 
vecuma bērnu izglītošanā, kas ir būtiski, jo  
vienotu mācību metožu un prasību pielieto- 
šana palīdzēs bērnam vieglāk adaptēties,  
sākot skolas gaitas.

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības 
daļa Baložu vidusskolā šogad sāk lat-
viešu valodas apmācības iedzīvotājiem 
ar priekšzināšanām un bez tām. 

Interese par kursiem ir bijusi ļoti liela, un 
pirmās divas grupas īsā laikā nokomplek-
tētas, katrā paredzot pa 20 dalībniekiem. 

Kursus vadīs profesionāla Baložu vidus-
skolas latviešu valodas pedagoģe, kurai ir 
arī pieredze mācību centra darbā.

Pirmajā nodarbībā katram tika noteikts 
zināšanu līmenis, pēc tam sadalot divās 
grupās. Kursi katrai grupai notiek divas rei-
zes nedēļā pa divām stundām, līdz aprīlim. 
Apmācības iedzīvotājiem ir bez maksas, 
tās finansē Ķekavas novada pašvaldība. 
Mācību materiālu nodrošināšanai katras 
nodarbības līdzfinansējums – Ls 0,50 no 
viena cilvēka.

Vineta Bērziņa

Konsultatīvie 
punkti bērnudārzos 

Notiek latviešu 
valodas kursi

/2013. mācību gadā
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Lība Jasulaņeca:
– Ar lielu gandarījumu 
un prieku atskatos uz 
aukļu dienesta kursiem 
visas vasaras garumā. 
Zinošu, pieredzes ba-

gātu un atsaucīgu pasniedzēju vadībā zinā-
šanas tika papildinātas, atsvaidzinātas un 
apgūtas jaunas ļoti interesantās un aktuālās 
tēmās, kā bērna fiziskās, psihiskās un emo-
cionālās attīstības veicināšana, saskarsmes 
psiholoģija, sanitārija, higiēna un citās. 

Kursu ietvaros ļoti daudz darbojāmies 
praktiski, analizējām un diskutējām, dalījā-
mies pieredzē. Kursu programmas saturs 
bija ļoti apjomīgs, taču reizē arī interesants 
un ikdienas darbam ļoti pietuvināts. Paldies 
kursu organizatoriem un pasniedzējiem par 
šīm zināšanām, kas jau tiek pielietotas un 
lieliski noder ikdienā darbā ar bērniem mūsu 
pieskatīšanas centrā Raibā pupa. Kursu 
veidotājiem turpmāk ieteiktu izveidot secī-
gākus, organizētākus un noderīgākus izda-
les materiālus, kuri, piemēram, apvienoti un  
iesieti visa kursa ietvaros, kalpotu par lielisku  
rokasgrāmatu arī pēc kursu beigām.

Vija Lulle:
– Šajās apmācībās ie-
guvu daudz jaunas, 
noderīgas informācijas, 
kuru varu pielietot ik-
dienā – gan darbā, gan 

saskarsmē ar līdzcilvēkiem. Žēl, ka laiks tik 
ātri paskrēja un nav vairs interesantās sest-
dienas ar burvīgām kolēģēm un, protams, 
pasniedzējām. Liels paldies Ķekavas novada 
pašvaldībai par iespēju apmeklēt šos kursus.

Iveta Vilnīte-
Kancāne:

– Aukļu apmācības 
programmu vērtēju 
pozitīvi. Ideja jau pati 
par sevi ir apsveica-

ma, ņemot vērā lielo skaitu bērnu, kuriem 
nav iespēju apmeklēt bērnudārzu, kā arī 
pašām auklēm – ir Valsts ieņēmumu die-
nesta akceptēts darbs.

Domāju, ka šāda veida programma, varbūt 
saīsinātā variantā, bet ne saraustīta, būtu 
jānoklausās ikvienam vecākam un vec- 
vecākam. Kaut vai lai gūtu pārliecību: “Jā, es 
daru pareizi, un ar mani un manu bērnu viss 
ir kārtībā!” Vairāk vēlētos lekcijas par bērnu 
uzturu. Pārāk mazs šķita arī rotaļu apmācī-
bai veltītais laiks.

Protams, jāņem vērā aukļu dažādais vecums 
un pieredze bērnu audzināšanā. Iespējams, 
tas, kas man šķita pats par sevi saprotams, 
citiem bija jaunums un otrādi. Kopumā uzska-
tu, ka apmācības programma ir izdevusies! 
Izmantojot izdevību, it sevišķi saku vēlreiz 
paldies Dacei Bērziņai, Tijai Zīriņai, Rasmai 
Purmalei un Evijai Apalītei – šīs nodarbības 
man šķita visvērtīgākās. Arī rotaļu un vingroša-
nas nodarbības bija ārkārtīgi labas, tikai daudz 
par maz. Veiksmi topošajām auklēm!

Viedoklis
Kā vērtējat aukļu 
apmācības?

21. septembrī stājās spēkā divi Ķekavas 
novada pašvaldības saistošie notei-
kumi, kas saistīti ar kvalificētu aukļu 
pakalpojumu nodrošināšanu novadā. 
Līdz ar to ģimenes, kurās aug bērns 
vecumā no pusotra gada un neapmeklē 
pašvaldības bērnudārzu, var pretendēt 
uz pašvaldības līdzfinansējumu aukles 
pakalpojuma apmaksai.

Ar saistošajiem noteikumiem Par aukļu 
datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas 
kārtību un Par pašvaldības kompensācijas 
vai atbalsta piešķiršanas un izmaksas kār-
tību pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem 
ikviens var iepazīties šī izdevuma 5. un 6. 
lapaspusē. 

Pašvaldības atbalsts ģimenēm
Iespēja saņemt pašvaldības līdzfinan-
sējumu kvalificētas aukles pakalpojumu 
apmaksai (2012. gadā – 118,70 lati par 
160 stundām mēnesī) var saņemt ģime-
ne, kurā bērns un viens no vecākiem ir 
deklarēts Ķekavas novadā un aug bērns 
vecumā no pusotra gada, kas neapmeklē 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi.

Vecākiem savstarpēji vienojoties, aukle  
vienlaikus var pieskatīt vairākus bērnus 
vecāku atbalstītā pieskatīšanas vietā, pie-
mēram, pie auklītes vai bērna mājās, vai 
kādās citās bērnam atbilstošās telpās.

Brīvprātīga vienošanās 
starp ģimeni un aukli 
Aukļu datubāzes uzturēšanu un pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķiršanu šobrīd ko-
ordinēs pašvaldības Izglītības daļa, kuras 
speciālisti ģimenēm un auklēm neskaidrību  
gadījumā sniegs atbalstu un nepiecieša-
mo informāciju. 

Jau šobrīd, saņemot dažādus vecākus 
jautājumus, tostarp par aukles darba uz-
raudzību, Izglītības daļa vēlas uzsvērt, 
ka vienošanās par sadarbību ir aukles un  

Soļi, lai saņemtu pašvaldības atbalstu 
aukles pakalpojumu apmaksai

Pašvaldība atbalstīs aukļu darbu
Aukļu apmācību norise septembrī

ģimenes brīvprātīga izvēle. Ja vecākus ne-
apmierina aukles prasmes un pieskatīšanas 
kvalitāte, un vieta, tad ģimene var neslēgt 
vienošanos un meklēt sev piemērotāku  
auklīti. Tāpat arī aukle var atteikties no sa-
darbības, ja viņu neapmierina piedāvātie 
nosacījumi.

Aukļu apmācības
Pašvaldība, sniedzot vēl vienu artavu kva-
lificētu aukļu pakalpojumu nodrošināšanā 
Ķekavas novada ģimenēm, rīko apmācī-
bas potenciālajām auklēm. Tajās aukles 
apgūst bērnu pieskatīšanai nepieciešamās 
prasmes, piemēram, kā veicināt bērna fi-
zisko, psihisko un emocionālo attīstību, pir-
mo medicīnisko palīdzību, dienas režīmu,  

saskarsmes psiholoģiju, sanitāriju un higiēnu.
Ņemot vērā lielo potenciālo aukļu un ģi-

meņu interesi, pašvaldība septembrī sāka 
vēl vienu aukļu apmācības kursu. Atšķirībā 
no pirmās grupas pašvaldība paplašinājusi 
pretendentu loku, un uz apmācībām va-
rēja pieteikties arī potenciālās auklītes ar 
pamatizglītību, jo novadā ir daudzas ģime-
nes, kuru bērnus jau šobrīd auklē gādīgas 
auklītes ar pamatizglītību. Taču šajā gadī-
jumā viņas, sekmīgi nokārtojot eksāmenus, 
iegūs nevis aukles sertifikātu, bet gan aplie-
cību. Pirmajai apmācību grupai mācības ir 
noslēgušās, un 36 aukles, augustā sekmīgi  
nokārtojot eksāmenus, saņēma aukles ser-
tifikātu. 

Vineta Bērziņa
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Katra mēneša beigās vecāki un aukle paraksta pieņemšanas nodošanas aktu 
(trīs eksemplāros), kur norādītas nostrādātās stundas un summa atbilstoši 
nostrādātajām stundām (118,70 lati par 160 stundām mēnesī). Vienu aktu ek-
semplāru iesniedz pašvaldībā, kas uz tā pamata pārskaita finansējumu auklei 
uz aukles kontu.

Pašvaldība izvērtē atbilstību nosacījumiem un pieņem lēmumu par pieprasīju-
ma apstiprinājumu vai atteikšanu. Pozitīvas atbildes gadījumā pašvaldība ar 
vecākiem slēdz vienošanos par kompensācijas izmaksu auklei. 

Pašvaldībā iesniedz starp aukli un vecākiem noslēgtā līguma kopiju un raksta 
iesniegumu ar lūgumu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu aukles pakalpoju-
mu apmaksai. 

Vecāki izvēlas sev tīkamo aukli no Aukļu datubāzes un ar viņu noslēdz lī-
gumu (divos eksemplāros, līguma paraugs pieejams pašvaldības interneta 
vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā Izglītība).  

Iesniedzot pašvaldībā pieteikumu un nepieciešamos dokumentus, aukle 
reģistrējas Aukļu datubāzē, kur vecāki publiski var aplūkot aukles profilu 
(vārds, uzvārds, dzīves vieta, izglītība, papildu izglītība, aukles pakalpojuma 
sniegšanas vieta un laiks, pieredze darbā ar bērniem, kontakti, papildinfor-
mācija pēc aukles izvēles u. c.). 
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I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Ķekavas novada pašvaldība (turpmāk tek-
stā – pašvaldība) izveido un uztur privātper-
sonu datubāzi (turpmāk tekstā – datubāze), 
kurā tiek reģistrētas privātpersonas, kuras 
ir tiesīgas saņemt Pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 19/2012 Par pašvaldības 
kompensācijas vai atbalsta piešķiršanas un 
izmaksas kārtību pirmsskolas vecuma bērnu 
vecākiem, kas apstiprināti ar Ķekavas nova-
da domes 2012. gada 6. septembra sēdes 
lēmumu (4, prot. nr. 18), turpmāk tekstā – 
Saistošie noteikumi Nr. 19/2012, apstiprinātu 
atbalstu, sniedzot aukles pakalpojumu Sais-
tošajos noteikumos Nr. 19/2012 noteiktā kār-
tībā reģistrētam bērnam un bērna vecākam 
vai bērna likumiskajam pārstāvim.
2. Datubāzi izveido, uztur un aktualizē paš-
valdība, nodrošinot datubāzes publisku 
pieejamību pašvaldības interneta vietnē  
www.kekavasnovads.lv.
3. Datubāzi administrē pašvaldības Izglītības 
daļa.
4. Pašvaldībai adresētie iesniegumi un doku-
menti iesniedzami pašvaldībā.
5. Datubāzē var reģistrēt privātpersonu:
5.1. kura ir ieguvusi augstāko pedagoģisko 
izglītību pirmsskolas izglītības pakāpē. Juri-
diskās personas reģistrēšanas gadījumā ju-
ridiskai personai ir jābūt noslēgtam līgumam 
par aukles pakalpojuma sniegšanu ar privāt-
personu, kura ir ieguvusi augstāko pedago-
ģisko izglītību pirmsskolas izglītības pakāpē;
5.2. kura ir ieguvusi citu izglītību, kas pielī-
dzināma augstākai pedagoģiskai izglītībai 
pirmsskolas izglītības pakāpē. Juridiskās 
personas reģistrēšanas gadījumā juridiskai 
personai ir jābūt noslēgtam līgumam par 
aukles pakalpojuma sniegšanu ar privātper-
sonu, kura ir ieguvusi citu izglītību, kas pie-
līdzināma augstākai pedagoģiskai izglītībai 
pirmsskolas izglītības pakāpē;
5.3. kura ir apguvusi pašvaldības organizēto 
pieaugušo neformālās izglītības programmu 
Aukles darbs, iegūstot dokumentu, kas aplie-
cina attiecīgās privātpersonas sekmīgu prog-
rammas apgūšanu. Juridiskās personas reģis-
trēšanas gadījumā juridiskai personai ir jābūt 
noslēgtam līgumam par aukles pakalpojuma 
sniegšanu ar privātpersonu, kura ir apguvusi 
pašvaldības organizēto pieaugušo neformālās 
izglītības programmu Aukles darbs, iegūstot 
dokumentu, kas apliecina attiecīgās privātper-
sonas sekmīgu programmas apgūšanu;
5.4. kura ir apguvusi citu izglītības programmu,  
kas pielīdzināma pašvaldības organizētai 
pieaugušo neformālās izglītības program-
mai Aukles darbs, iegūstot dokumentu, kas 
apliecina attiecīgās privātpersonas sekmīgu 
programmas apgūšanu. Juridiskās personas 
reģistrēšanas gadījumā, juridiskai personai ir 
jābūt noslēgtam līgumam par aukles pakal-
pojuma sniegšanu ar privātpersonu, kura ir 
apguvusi citu izglītības programmu, kas pie-

līdzināma pašvaldības organizētai pieaugu-
šo neformālās izglītības programmai Aukles 
darbs, iegūstot dokumentu, kas apliecina 
attiecīgās privātpersonas sekmīgu program-
mas apgūšanu;
5.5. kura, atbilstoši spēkā esošo Latvijas Re-
publikas normatīvo tiesību aktu prasībām, ir 
reģistrējusies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts 
ieņēmumu dienestā.

II. PRIVĀTPERSONU REĢISTRĒŠANAS 
KĀRTĪBA DATUBĀZĒ
6. Privātpersonas reģistrēšanai datubāzē – 
juridiskajai personai – pašvaldībā jāiesniedz 
šādi dokumenti: 
6.1.  pieteikums reģistrēšanai datubāzē, kurā 
jānorāda pieteikuma iesniedzēja nosaukums, 
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālru-
ņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese,  
kontakta personas vārds un uzvārds;
6.2.  reģistrācijas apliecības kopija;
6.3.  līguma un izglītības dokumenta kopija, 
kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzēja rīcībā  
ir fiziskā persona, kura atbilst šo saistošo 
noteikumu 5. punktā noteiktajiem kritērijiem 
(izņemot 5.5. apakšpunkts);
6.4.  vismaz viena rakstiska atsauksme no 
privātpersonas, kurai pieteikuma iesniedzējs 
ir sniedzis aukles pakalpojumus;
6.5.  medicīniskās grāmatiņas kopija par  
fizisko personu, kura sniegs aukles pakalpo-
jumus.
7. Privātpersonas reģistrēšanai datubāzē – 
fiziskai personai – pašvaldībā jāiesniedz šādi 
dokumenti: 
7.1.  pieteikums reģistrēšanai datubāzē, 
kurā jānorāda pieteikuma iesniedzēja vārds 
un uzvārds, personas kods, deklarētā dzī-
vesvietas adrese, tālruņa numurs, faksa nu-
murs, e-pasta adrese;
7.2.  izglītības dokumenta kopija, kas ap-
liecina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst šo 
saistošo noteikumu 5. punktā noteiktajiem 
kritērijiem (izņemot 5.5. apakšpunkts);
7.3.  dokumenta kopija, kas apliecina, ka 
pieteikuma iesniedzējs atbilst šo saistošo 
noteikumu 5.5. apakšpunktā noteiktajam  
kritērijam;
7.4.  vismaz viena rakstiska atsauksme no 
personas, kurai pieteikuma iesniedzējs ir 
sniedzis aukles pakalpojumus;
7.5.  pieteikuma iesniedzēja medicīniskās 
grāmatiņas kopija.
8. Pašvaldība datubāzē par juridisko perso-
nu un tās rīcībā esošo fizisko personu (aukli), 
reģistrē un publisko šādus datus:
8.1.  juridiskās personas rekvizīti (no-
saukums, reģistrācijas numurs, juridiskā  
adrese);
8.2.  juridiskās personas kontaktinformācija 
(tālrunis, fakss, e-pasts, kontaktpersonas 
vārds un uzvārds);
8.3.  aukles vārds;
8.4.  aukles dzimums;
8.5.  aukles dzimšanas gads;

8.6.  aukles dzimtā valoda;
8.7.  aukles izglītība, kas nepieciešama auk-
les pakalpojuma sniegšanai;
8.8.  aukles papildus izglītība, kursi, aukles 
pakalpojuma sniegšanai;
8.9.  aukles pakalpojuma sniegšanas laiks;
8.10. aukles pakalpojumu sniegšanas vieta;
8.11. aukles pieredze darbā ar bērniem;
8.12. aukles fotogrāfija (ja pašvaldība ir sa-
ņēmusi aukles piekrišanu fotogrāfijas publi-
cēšanai datubāzē);
8.13. aukles kontaktinformācija (tālrunis, 
fakss, e-pasts).
9. Pašvaldība datubāzē par fizisko personu 
(aukli), reģistrē un publisko šādus datus:
9.1.  aukles vārds;
9.2.  aukles dzimums;
9.3.  aukles dzimšanas gads;
9.4.  aukles dzimtā valoda;
9.5.  aukles izglītība, kas nepieciešama  
aukles pakalpojuma sniegšanai;
9.6.  aukles papildu izglītība, kursi, aukles 
pakalpojuma sniegšanai;
9.7.  aukles pakalpojuma sniegšanas laiks;
9.8.  aukles pakalpojumu sniegšanas vieta;
9.9.  aukles pieredze darbā ar bērniem;
9.10. aukles fotogrāfija (ja pašvaldība ir sa-
ņēmusi aukles piekrišanu fotogrāfijas publi-
cēšanai datubāzē);
9.11. aukles kontaktinformācija (tālrunis, 
fakss, e-pasts).

III. LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪ-
DĒŠANAS KĀRTĪBA
10. Pašvaldība:
10.1. izskata iesniegto pieteikumu un tam 
pievienotos dokumentus;
10.2. pārbauda iesniegto dokumentu atbil-
stību spēkā esošajiem Latvijas republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem; 
10.3. pieņem lēmumu par:
10.3.1. privātpersonas reģistrēšanu datu- 
bāzē; 
10.3.2. atteikumu reģistrēt privātpersonu  
datubāzē;
10.3.3. papildu informācijas pieprasīšanu.
10.4. Desmit dienu laikā pēc privātpersonas 
pieteikuma saņemšanas pašvaldība izskata 
saņemtos pieteikumus un tiem pievienotos 
dokumentus un pieņem vienu no šo noteiku-
mu 10.3. punktā minētajiem lēmumiem; 
10.5. reģistrē privātpersonas datubāzē; 
10.6. apkopo informāciju par datubāzē re-
ģistrētajām privātpersonām. Informācija 
par reģistrētajām privātpersonām datubāzē 
tiek publiskota pašvaldības interneta vietnē  
www.kekavasnovads.lv.
11. Pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu 
par atteikumu reģistrēt privātpersonu datu-
bāzē, ja: 
11.1. iesniegtie dokumenti vai tajā norādītās 
ziņas neatbilst spēkā esošo Latvijas Repub-
likas normatīvo tiesību aktu vai šo noteikumu 
prasībām; 
11.2. pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis  

nepatiesas ziņas; 
11.3. lēmums par atteikumu reģistrēt privāt-
personu datubāzē tiek pieņemts, ja pēc pa-
pildu informācijas pieprasījuma nav iesniegti 
iztrūkstošie/pieprasītie dokumenti.
12. Ja pašvaldība pieņem lēmumu atteikt 
reģistrēt privātpersonu datubāzē, pēc paš-
valdības lēmumā norādīto trūkumu novērša-
nas pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs atkārtoti 
iesniegt iesniegumu privātpersonas reģistrē-
šanai datubāzē.
13. Pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu 
par privātpersonas izslēgšanas no datubā-
zes, ja: 
13.1. privātpersonas sniegto aukles pakal-
pojumu īstenošanā konstatēti spēkā esošo 
Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 
pārkāpumi; 
13.2. juridiskā persona tiek likvidēta; 
13.3. privātpersona, iesniedzot pieteikumu 
privātpersonas reģistrēšanai datubāzē, ir 
sniegusi nepatiesas ziņas.
14. Par izslēgšanu no datubāzes privātperso-
na tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā piecu  
darba dienu laikā pēc attiecīgā pašvaldības 
lēmuma pieņemšanas.
15. Ja privātpersonas reģistrēšanai datubāzē 
iesniegtajos dokumentos nav pietiekama infor-
mācija, lai izlemtu par privātpersonas reģistrē-
šanu datubāzē, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt 
papildu informāciju. Šajā gadījumā pašvaldība 
5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lē-
muma pieņemšanas pieteikuma iesniedzējam 
nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta papildus 
nepieciešamā informācija vai dokumenti. Pie-
teikuma iesniedzējam jāiesniedz pieprasītā 
papildu informācija vai dokumenti 15 (piecpad-
smit) darba dienu laikā no paziņojuma saņem-
šanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā 
informācija vai dokumenti netiek iesniegti, paš-
valdībai ir tiesības paziņot, ka pieteikums par 
privātpersonas reģistrēšanu datubāzē tiek at-
stāts bez izskatīšanas.
16. Pašvaldības pieņemto lēmumu var ap-
strīdēt Ķekavas novada domē spēkā esoša-
jos Latvijas Republikas normatīvajos tiesību 
aktos noteiktajā kārtībā.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas 
pašvaldības izdevumā Ķekavas Novads.

Domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis 

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2012 
Par aukļu datubāzes izveidošanas un uztu-
rēšanas kārtību un paskaidrojumu rakstu var 
iepazīties:
• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sa-
daļā Tiesību akti vai
• Ķekavas novada pašvaldības klientu apkal-
pošanas centros: Ķekavā (Gaismas ielā 19, 
k. 9), Baložos (Uzvaras prospektā 1 a) un 
Daugmalē (Salnās). 

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2012. gada 6. septembra sēdes lēmumu Nr. 3 (protokols nr. 18)

Saistošie noteikumi Nr. 17/2012
Par aukļu datubāzes izveidošanas un uzturēšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 16. punktu,  41. panta pirmās daļas 1. punktu un 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1.  kārtību, kādā tiek piešķirta un izmaksāta 
Ķekavas novada pašvaldības kompensācija 
(turpmāk – kompensācija) pirmsskolas vecu-
ma bērna vecākam vai bērna likumiskajam 

pārstāvim pirmsskolas izglītības iegūšanai, 
bērnam sasniedzot pusotra gada vecumu 
(turpmāk – PII pakalpojums);
1.2.  kārtību, kādā tiek piešķirts un izmaksāts 
Ķekavas novada pašvaldības atbalsts (turp-
māk – atbalsts) bērna vecākam vai bērna liku-

miskajam pārstāvim, kurš izmanto pašvaldības 
Aukļu datubāzē reģistrētas aukles pakalpoju-
mus, bērnam sasniedzot pusotra gada vecu-
mu (turpmāk – aukles pakalpojums);
1.3.  kārtību, kādā tiek atteikta kompensācijas vai 
atbalsta piešķiršana vai pārtraukta tā izmaksa. 

2. Kompensācija tiek piešķirta tikai tad, ja  
bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis iz-
manto Latvijas Republikas Izglītības iestāžu re-
ģistrā reģistrētas privātās izglītības iestādes ar 

APSTIPRINĀTI ar Ķekavas novada domes 2012. gada 6. septembra lēmumu (4, prot. nr. 18)

Saistošie noteikumi Nr. 19/2012
Par pašvaldības kompensācijas vai atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 
41. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 21. pantu

Turpinājums 6. lpp.



Izdarīt 2011. gada 11. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 18/2011 Par līdzfinansējumu 
Ķekavas novada pašvaldības profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs (protokols Nr.15, 
6 § 6.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 5.1. punktu šādā redakcijā:
“5.1. Ķekavas Mākslas skolas licencētajā iz-
glītības programmā Vizuāli plastiskā māksla 
(kods 20V21199):
5.1.1. 1.–3. kurss – astoņi lati mēnesī;
5.1.2. 4.–8. kurss – desmit lati mēnesī.”
2. Izteikt 5.3. punktu šādā redakcijā:
“5.3. Ķekavas novada sporta skolas licencē-
tajās izglītības programmās:
5.3.1. Mākslas vingrošana (kods 20V81300, 

30V81300) no sākuma sagatavošanas gru-
pām līdz mācību treniņu septītā apmācības 
gada grupām – piecpadsmit lati mēnesī;
5.3.2. Brīvā cīņa (kods 20V81300) no sāku-
ma sagatavošanas grupām līdz mācību tre-
niņu septītā apmācības gada grupām – pieci 
lati mēnesī;
5.3.3. Regbijs (kods 20V81300) no sākuma 
sagatavošanas grupām līdz mācību treniņu 
septītā apmācības gada grupām – pieci lati 
mēnesī;
5.3.4. Regbijs (kods 30V81300) no sākuma 
sagatavošanas grupām līdz mācību treniņu 
septītā apmācības gada grupām – pieci lati 
mēnesī;

5.3.5. Basketbols (kods 20V81300) – pieci 
lati mēnesī;
5.3.6. Volejbols (kods 20V81300) – pieci lati 
mēnesī.”
3. Izteikt 5.4. punktu šādā redakcijā:
“5.4. Ķekavas novada sporta skolas licen-
cētajās izglītības programmās – desmit lati 
mēnesī:
5.4.1. Vieglatlētika (kods 20V81300);
5.4.2. Riteņbraukšana (kods 20V81300);
5.4.3. Orientēšanās (kods 20V81300);
5.4.4. Peldēšana  (kods 20V81300).”

Domes priekšsēdētājs  
Roberts Jurķis
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Sākums 5. lpp.

licencētu izglītības programmu pakalpojumus.
3. Atbalsts tiek piešķirts tikai tad, ja bērna ve-
cāks vai bērna likumiskais pārstāvis izmanto 
Ķekavas novada pašvaldības Aukļu datubāzē 
reģistrētas aukles pakalpojumus.
4. Bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstā-
vis par vienu bērnu mēnesī no Ķekavas nova-
da pašvaldības ir tiesīgs saņemt tikai vienu no 
Ķekavas novada pašvaldības palīdzības vei-
diem – kompensāciju vai atbalstu.
5. Lēmumu par kompensācijas vai atbalsta 
piešķiršanu vai atteikšanu pieņem Ķekavas 
novada domes izveidota Kompensācijas pie-
šķiršanas komisija (turpmāk – komisija).

II. Pašvaldības kompensācijas vai atbalsta 
apmērs
6. Kompensācijas maksimālais apmērs par 
vienu bērnu mēnesī tiek noteikts LVL 118,70 
(viens simts astoņpadsmit lati, 70 santīmi) ap-
mērā, neieskaitot izmaksas par bērna ēdināša-
nas pakalpojumiem, ja bērns pirmsskolas izglī-
tības programmu ir apguvis 160 (viens simts 
sešdesmit) stundas mēnesī. Ja bērns atbilstoši 
PII pakalpojuma sniedzēja iesniegtajā rēķinā 
norādītajam (bez ēdināšanas pakalpojumu 
summas) pirmsskolas izglītības programmu ir 
apguvis mazāk par 160 (viens simts sešdes-
mit) stundām mēnesī, kompensācijas apmērs 
tiek proporcionāli samazināts pirmsskolas izglī-
tības programmas apgūto stundu skaitam.
7. Atbalsta maksimālais apmērs par vienu bēr-
nu mēnesī tiek noteikts LVL 118,70 (viens simts 
astoņpadsmit lati, 70 santīmi) apmērā, neieskai-
tot izmaksas par bērna ēdināšanas pakalpoju-
miem, ja bērns aukles pakalpojumu ir saņēmis 
160 (viens simts sešdesmit) stundas mēnesī. Ja 
bērns atbilstoši aukles pakalpojuma sniedzēja 
iesniegtajā maksājuma dokumentā norādītajam 
(bez ēdināšanas pakalpojumu summas) aukles 
pakalpojumu ir saņēmis mazāk par 160 (viens 
simts sešdesmit) stundām mēnesī, atbalsta ap-
mērs tiek proporcionāli samazināts sniegto auk-
les pakalpojumu stundu skaitam. 

III. Kompensācijas vai atbalsta pieprasīša-
nas un piešķiršanas kārtība
8. Tiesības pieprasīt kompensāciju vai atbalstu 
ir vienam no bērna vecākiem vai bērna likumis-
kajam pārstāvim, ja:
8.1.  bērna un viena no bērna vecākiem vai 
bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvie-
ta ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
8.2.  bērns atbilstoši Ķekavas novada domes 
apstiprināto saistošo noteikumu prasībām re-
ģistrēts Ķekavas novada pašvaldības elektro-
niskajā datubāzē, kurā reģistrē pieteikumus 
Ķekavas novada pašvaldības finansēta pirms-
skolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, un 
bērns netiek nodrošināts ar pakalpojumu, sa-

sniedzot pusotra gada vecumu;
8.3.  bērns nav reģistrēts citas pašvaldības iz-
glītības iestādē un par šo bērnu Ķekavas no-
vada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības 
padotībā esošās izglītības iestādes uzturēša-
nas izdevumu finansēšanu.
9. Bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstā-
vis iesniedz Ķekavas novada pašvaldības ie-
sniegumu par kompensācijas vai atbalsta pie-
šķiršanu, kuram pievieno šādus dokumentus:
9.1. izziņu no privātās izglītības iestādes par 
bērna uzņemšanu minētajā izglītības iestādē, 
norādot datumu, ar kuru bērns uzņemts un iz-
glītības programmu vai līguma par bērna izglī-
tošanu ar privāto izglītības iestādi kopiju, ja tiek 
pieprasīta kompensācija;
9.2. līguma kopiju ar Aukļu datubāzē reģistrētu 
aukles pakalpojuma sniedzēju par aukles pa-
kalpojuma sniegšanu bērna vecākam vai bēr-
na likumiskajam pārstāvim, ja tiek pieprasīts 
atbalsts;
9.3. bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbild-
nības nodibināšanas faktu, ja iesniegumu ie-
sniedz bērna likumiskais pārstāvis.
10. Pēc iesnieguma saņemšanas Ķekavas no-
vada pašvaldības Izglītības daļas speciālists 
pārbauda šo noteikumu 7. punktā norādītos 
nosacījumus, iesniegumam pievienotos doku-
mentus un informāciju Valsts izglītības informā-
cijas sistēmā vai pašvaldības Aukļu datubāzē. 
Viena mēneša laikā pēc iesnieguma reģistrē-
šanas pašvaldībā komisija izskata iesniegumu 
un pieņem lēmumu par kompensācijas vai at-
balsta piešķiršanu vai atteikšanu.
11. Pēc komisijas lēmuma pieņemšanas 
par kompensācijas vai atbalsta piešķiršanu  
Ķekavas novada pašvaldība noslēdz līgumu 
par kompensācijas vai atbalsta izmaksas kārtī-
bu ar iesnieguma iesniedzēju – vienu no bērna 
vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi un attie-
cīgo PII vai aukles pakalpojuma sniedzēju.
12. Kompensāciju vai atbalstu aprēķina ar tā 
mēneša pirmo datumu, kurā pieņemts ko-
misijas lēmums, un izmaksā pēc līguma par 
kompensācijas vai atbalsta izmaksas kārtī-
bu noslēgšanas ar bērna vecāku vai bērna 
likumisko pārstāvi un attiecīgo PII vai aukles 
pakalpojuma sniedzēju. Ja starp Ķekavas 
novada pašvaldību un attiecīgo PII vai aukles 
pakalpojuma sniedzēju jau ir noslēgts līgums, 
tad kompensāciju vai atbalstu izmaksā pēc lī-
guma noslēgšanas ar bērna vecāku vai bērna 
likumisko pārstāvi.
13. Kompensāciju vai atbalstu izmaksā  
Ķekavas novada pašvaldība vienu reizi mēnesī,  
kompensācijas vai atbalsta aprēķinam par pa-
matu ņemot PII sniedzēja izrakstīto rēķinu vai 
aukles pakalpojuma sniedzēja izrakstīto mak-
sājuma dokumentu. 
14. Komisijas lēmumu par kompensācijas vai 
atbalsta piešķiršanu vai kompensācijas vai 
atbalsta pieprasījuma noraidīšanu noformē 
rakstveidā administratīvā akta formā un paziņo 

kompensācijas vai atbalsta pieprasītājam. 
15. Komisijas lēmumu par kompensācijas vai 
atbalsta pieprasījuma noraidīšanu var apstrī-
dēt Ķekavas novada domē. Ķekavas novada 
domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā.
16. Komisija kontrolē kompensācijām vai at-
balstam paredzēto līdzekļu racionālu un efek-
tīvu izlietošanu. Komisija vienu reizi mēnesī 
sniedz informatīvo pārskatu par kompensāciju 
vai atbalstu izlietojumu Ķekavas novada do-
mes Izglītības, kultūras un sporta komitejai.

IV. Lēmums par pašvaldības kompensāci-
jas vai atbalsta pieprasījuma noraidīšanu 
un kompensācijas vai atbalsta izmaksas 
pārtraukšanas kārtību
17. Komisija var pieņemt lēmumu par kompen-
sācijas vai atbalsta pieprasījuma noraidīšanu, ja:
17.1. faktiskie apstākļi attiecībā uz kompensā-
cijas vai atbalsta pieprasītāju neatbilst šo notei-
kumu 8. punktā noteiktajām prasībām;
17.2. iesniegumā ir sniegtas nepatiesas ziņas;
17.3. nav iesniegti visi šo noteikumu 9. punktā 
minētie dokumenti.
18. Ja tiek pieņemts lēmums par atteikumu pie-
šķirt kompensāciju vai atbalstu, bērna vecāki 
vai bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgi atkār-
toti iesniegt iesniegumu par kompensācijas vai 
atbalsta piešķiršanu pēc visu lēmumā norādīto 
trūkumu novēršanas. 
19. Komisija pieņem lēmumu par kompensāci-
jas vai atbalsta izmaksas pārtraukšanu: 
19.1. ja pēc lēmuma par kompensācijas vai 
atbalsta piešķiršanu konstatēts, ka iesniegumā 
par kompensācijas vai atbalsta pieprasīšanu ir 
sniegtas nepatiesas ziņas;
19.2. ja tiek konstatēts aizbildnības izbeigša-
nās fakts;
19.3. ja bērna vecākam, kuram piešķirta kom-
pensācija vai atbalsts, ar bāriņtiesas lēmumu ir 
atņemtas bērna aprūpes tiesības; 
19.4. ja iestājies kaut viens no šo noteikumu 
8. punktā minētajiem nosacījumiem, kas liedz 
personai tiesības saņemt pašvaldības kom-
pensāciju vai atbalstu.
20. Ja lēmums par kompensācijas vai atbalsta 
izmaksas pārtraukšanu tiek pieņemts uz 17.2. 
punktā norādītā iemesla pamata, personai, 
kurai uz nepatiesu ziņu pamata piešķirta kom-
pensācija vai atbalsts, ir pienākums viena gada 
laikā atmaksāt saņemto kompensāciju vai at-
balsu Ķekavas novada pašvaldības budžetā 
pilnā apmērā.
21. Kompensācijas vai atbalsta izmaksa atbil-
stoši komisijas lēmumam par kompensācijas 
vai atbalsta izmaksas pārtraukšanu tiek pār-
traukta šādos termiņos:
21.1. šo noteikumu 19.2., 19.3. punktos pare-
dzētajā gadījumā – ar aizbildnības izbeigšanās 
dienu vai aprūpes tiesību atņemšanas brīdi;
21.2. šo noteikumu 19.4. punktā paredzētajā 
gadījumā – ar nosacījuma iestāšanās dienu.

22. Gadījumā, ja šajos noteikumos paredzētie 
nosacījumi, kas liedz iesniegumu iesnieguša-
jam bērna vecākam saņemt kompensāciju vai 
atbalstu, nav attiecināmi uz otru no bērna ve-
cākiem un otra bērna vecāka deklarētā dzīves-
vieta ir Ķekavas novada administratīvajā teri-
torijā, Ķekavas novada pašvaldība uz otra no 
bērna vecākiem iesnieguma pamata pārjauno 
līgumu par kompensācijas vai atbalsta izmak-
sas kārtību ar otru no bērna vecākiem.
23. Nepamatoti saņemtu kompensāciju vai atbal-
stu (t. i., kompensāciju vai atbalstu, kas saņemts 
par periodu pēc 19. punktā noteikto nosacījumu 
iestāšanās) kompensācijas vai atbalsta saņēmē-
jam viena gada laikā ir pienākums atmaksāt Ķe-
kavas novada pašvaldības budžetā. 
24. Ķekavas novada pašvaldība bez Komisijas 
lēmuma pārtrauc kompensāciju vai atbalstu iz-
maksu šādos gadījumos:
24.1. pēc personas, kurai ar Komisijas lēmumu 
ir piešķirta kompensācija vai atbalsts, iesniegu-
ma ar atbilstošu lūgumu saņemšanas. Šādā 
gadījumā kompensācijas vai atbalsta izmaksa 
tiek pārtraukta ar iesniegumā norādīto datumu 
vai, ja datums nav norādīts, ar iesnieguma sa-
ņemšanas/reģistrēšanas datumu;
24.2. ja bērna vecāks vai bērna likumiskais 
pārstāvis izbeidz līgumu ar PII vai aukles pa-
kalpojumu sniedzēju. Šādā gadījumā kompen-
sācijas vai atbalsta izmaksa tiek pārtraukta ar 
līguma izbeigšanas dienu;
24.3. ja bērns tiek nodrošināts ar vietu Ķeka-
vas novada pašvaldības izglītības iestādē vai 
saskaņā ar Deleģēšanas līgumu izveidotā Ķe-
kavas novada pašvaldības finansētā grupā pri-
vātajā izglītības iestādē. Šādā gadījumā kom-
pensācijas vai atbalsta izmaksa tiek pārtraukta, 
sākot ar dienu, kad bērns Valsts izglītības in-
formācijas sistēmā tiek reģistrēts kā attiecīgās 
izglītības iestādes audzēknis. 

V. Noslēguma jautājums
25. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, 
spēku zaudē saistošie noteikumi Nr. 8/2012 
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanas 
un izmaksas kārtību pirmsskolas vecuma bēr-
nu vecākiem, kas apstiprināti ar 2012. gada 15. 
marta Ķekavas novada domes sēdes lēmumu 
(6.§ 3., prot. nr. 7).

Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2012 Par 
pašvaldības kompensācijas vai atbalsta pie-
šķiršanas un izmaksas kārtību pirmsskolas 
vecuma bērnu vecākiem un paskaidrojumu 
rakstu var iepazīties:
• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv  
sadaļā Tiesību akti vai
• Ķekavas novada pašvaldības klientu apkal-
pošanas centros: Ķekavā (Gaismas ielā 19, 
k. 9), Baložos (Uzvaras prospektā 1 a) un 
Daugmalē (Salnās). 

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2012. gada 30. augustu sēdes lēmumu Nr. 5 § 4.(protokols Nr. 17)

Saistošie noteikumi Nr. 18/2012
Grozījumi 2011. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18/2011 

Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 14. panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Izglītības likuma 12. panta 21. daļu 

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2012 
Grozījumi 2011. gada 11. augusta saisto-
šajos noteikumos Nr. 18/2011 Par līdz-
finansējumu Ķekavas novada pašval-
dības profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs un paskaidrojumu rakstu var  
iepazīties:
• interneta vietnē www.kekavasnovads.lv  
sadaļā Tiesību akti vai
Ķekavas novada pašvaldības klientu apkal-
pošanas centros: Ķekavā (Gaismas ielā 19, 
k. 9), Baložos (Uzvaras prospektā 1 a) un 
Daugmalē (Salnās). 
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7. septembrī Eberharda Karla Tībin-
genes universitātes (Vācija) Eko-
nomiskās ģeogrāfijas nodaļas vadītājs 
Sebastians Kinders un viņa palīgs 
Mihaels Bārs (Michaels Bärs) kopā ar 
studentu grupu viesojās mācību vizītē 
Ķekavas novadā, jo, viņuprāt, Ķekavas 
novada teritorija ir spilgts piepilsētas 
vides piemērs ar dabā labi nolasāmiem 

atšķirīgiem, veiksmīgiem un ne tik veik-
smīgiem attīstības procesiem.

Viesu vidū bija dažādu ģeogrāfijas nozaru  
bakalaura un maģistrantūras programmu 
studenti – topošie ģeogrāfijas skolotāji, cil-
vēku ģeogrāfijas pētnieki. Savos pilsētu 
ģeogrāfijas pētījumos viņi klātienē iepazīs-
tas ar lielo pilsētu un piepilsētu attīstības 
procesiem, ko pasaulē pieņemts apzīmēt 

par suburbanizāciju. Šoreiz tas bija Rīgas 
un Pierīgas piemērs. 

Vācu studenti ar mācībspēkiem ap-
meklēja Katlakalnu – ciema veco daļu, 
Sausās Daugavas krastu pie Pļavniekkalna  
sākumskolas, jaunās apbūves piemērus 
pie Ģipšustūra, dārzkopības kooperatīvās  
sabiedrības apbūves piemērus Ziedonī. 

Iveta Zālīte 

Vācu studenti lūkojas pēc pieredzes

Uzziņai
Ar programmu saturu var iepazīties sko-
las interneta vietnē.
Informācija pa tālr. 67937502
katru darba dienu plkst. 9.00 –13.00 un 
plkst. 14.00–18.00. 
Adrese: Skolas iela 3, Ķekava, 
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123,
e-pasta adrese: 
kekavas.muzikasskola@kekava.lv, 
vietne: http://muzika.kekava.lv.

Dāmas
Nodarbības 
pirmdienās, trešdienās 
plkst. 19.45 
Ķekavas Mūzikas skolā.
Maksa – Ls 20 
mēnesī.

11. septembrī Baložu vidusskolā tikās 
Salaspils, Olaines un Ķekavas novada 
sporta skolotāji – entuziasti, kuriem rūp 
jauniešu sportiskās sagatavošana un 
attīstība, lai izveidotu kopīgu starpno-
vadu sporta sacensību plānu.

Pēc novadu reformas sporta skolotāji no-
nāca pie secinājuma, ka valstī nav vienota 
sporta pasākumu plāna sporta aktivitāšu 
attīstības veicināšanai. Tāpēc Ķekavas 
novada skolas sāka sadarbību ar Zemga-
les reģiona valdi, kas organizē Zemgales 

reģiona sacensības. Mūsu novada jau-
nieši jau trešo gadu piedalās starpnovadu  
sacensībās, un skola, kas tajās uzvar, tālāk 
startē Zemgales reģiona sacensībās. Pie-
dalīšanās šāda veida sacensībās veicina 
jauniešu iesaistīšanos sporta aktivitātēs un 
ir kā papildu motivācija jauniešiem nodar-
boties ar sportu tieši skolas piedāvātajās 
sporta pasākumos.

Tikšanās laikā tika izveidots strukturi-
zēts starpnovadu sporta sacensību plāns, 
kura veidošanā tika ņemti vērā skolotāju 

ieteikumi un idejas. Vadoties pēc šī plāna, 
skolas piedalīsies sacensībās, kuru noslē-
gumā tiks noskaidrota viena starpnovadu 
skola, kas iegūs tiesības doties uz Zem-
gales reģiona sacensībām, kur skolēniem 
nāksies sacensties ar Zemgales reģiona 
spēcīgākajām komandām. 

Šāda plāna izveide ir nozīmīga ne tikai 
novada, bet arī valsts mērogā laikā, kad 
valstī skolu sporta attīstības politika ir  
atstāta novārtā.

Linda Vaškevica

Plāno starpnovadu sporta sacensības

Jaunais mācību gads novadā sācies 
ar aktīvu darbību Jaunatnes iniciatīvu 
centrā, kas tieši septembrī ticis pie ilgi 
gaidītajām telpām. 

Jauniešu centram – jaunas telpas
Jaunatnes iniciatīvu centrā jauniešiem būs ie-
spēja aktīvi līdzdarboties dažādās aktivitātēs, 
saturīgi pavadīt brīvo laiku centrā un iesais-
tīties projektu un pasākumu organizēšanā. 
Centra nosaukums jau pasaka priekšā –  
galvenā ideja ir veicināt jauniešu iniciatīvu un 
pašu iesaistīšanos centra darbības veicinā-
šanā un jauniešu problēmu risināšanā.

Jaunās telpas atrodas pašā Ķekavas  
sirdī, līdzās Ķekavas kultūras namam. 
Pirms centra atvēršanas telpām vēl nepie-
ciešams remonts, kas tiks veikts tuvākajā 

laikā. Jauniešu padome jau no septembra 
sākuma darbojas pie telpu sagatavošanas 
un plāno to iekārtošanu centra vajadzībām. 

Sadarbība ar senioriem
Lai arī telpas vēl nav pieejamas, tas netrau-
cē Jauniešu padomei jau tagad aktīvi iesais-
tīties projektu organizēšanā. Pirmais lielais 
projekts plānots oktobrī, kad Starptautiskās 
Veco ļaužu dienas ietvaros (tiek atzīmēta  
1. oktobrī) jaunieši organizēs Veco ļaužu ne-
dēļu, kuras laikā notiks izglītojoši un izklai-
dējoši pasākumi pensionāriem un Ķekavas 
sociālā aprūpes centra iemītniekiem. 

Jaunieši ar pensionāriem plāno piedalīties 
kopīgās balles deju, vingrošanas un nūjoša-
nas nodarbībās, gatavot dāvanas un sniegt 
koncertu sociālās aprūpes centra iemītniekiem.  

Tāpat viņi apņēmušies iepazīstināt vecāko 
paaudzi ar mūsdienu tehnoloģijas jaunu-
miem, iemācot, piemēram, klausīties mūziku  
ar mp3 atskaņotāju un ielūkoties jauno tele-
fonu iespēju pasaulē. 

Sestdienā pensionāriem tiks rīkota atpū-
tas pēcpusdiena ar dzīvās mūzikas pava-
dījumu un jauniešu rīkotām izklaides akti-
vitātēm, ballīti spēlēs kapella Senie draugi. 
Bet nedēļa noslēgsies Doles-Ķekavas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā ar tematisku 
dievkalpojumu, kuru vadīs prāvests Andris 
Krauliņš, un koncertu.

Jauniešu padome aicina ikvienu nova-
da pensionāru būt aktīvam un piedalīties 
šīs nedēļas pasākumos, jo tie visi būs bez 
maksas un paredzēti pensionāru ieprieci-
nāšanai. Organizējot Veco ļaužu nedēļu, 
Jauniešu padome vēlas pateikt ikvienam 
Ķekavas novada pensionāram, ka viņi ir 
ļoti nozīmīgi mūsu novadam un šī pasāku-
mu nedēļa ir kā pateicība viņiem par mums 
veltīto laiku un sniegtajām zināšanām. 

Kafija ar politiķiem
Kopumā mācību gada pirmā puse paredzē-
ta darbīga, jo oktobrī tiks organizēta novada 
jauniešu konference Kafija ar politiķiem, izzi-
noši pasākumi valsts svētku ietvaros, kā arī, 
tuvojoties Ziemassvētkiem, – Labo darbu 
nedēļa, kurā Jauniešu padome plāno ieprie-
cināt vientuļos novada pensionārus.

Jaunieši cer, ka pavisam drīz varēs 
iekārtot centra telpas un aicināt ikvienu 
novada jaunieti kopīgi saturīgi pavadīt 
savu brīvo laiku un iesaistīties dažādos  
aizraujošos projektos.

Linda Vaškevica

Jaunieši uzņem 
straujākus apgriezienus

Jaunieši, uzkopjot savu radošo ideju māju

AICINA UZ
INTEREŠU (PAŠAPMAKSAS) 
IZGLĪTĪBAS NODARBĪBĀM 
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Informācija 
pa tālr. 
29428561

baleta nodarbībām

Elīna Šomere
aicina uz 

Bērnus no 4 gadu vecuma
Nodarbības pirmdienās, trešdienās 

plkst. 16.30 Baložu vidusskolā.
Maksa – Ls 16 mēnesī.

Muzikālās rotaļas 
2–4 gadus veciem 

 bērniem
• otrdienās, piektdienās plkst. 11.00 

Ķekavas Mūzikas skolā,
• trešdienās plkst. 12.00 
Baložu kultūras namā.

Mācību maksa – Ls 1,60 
par vienu nodarbību. 

Klasiskā deja 
(baleta pamati) 

4–10 gadus veciem 
zēniem un meitenēm

• pirmdienās, trešdienās
 Ķekavas Mūzikas skolā 

4–6 g. v. dejotājiem plkst. 18.00, 
7–10 g. v. dejotājiem plkst. 18.45. 

Mācību maksa – Ls 16 mēnesī
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Zīle. Pērle vainagā, dziedātājputns 
koka zarā, ozolbērns. Devēja, dāvātāja, 
radītāja. Sieva un Māte. Māksliniece un 
Skolotāja. Zīle Ozoliņa-Šneidere. 

Atdot, sadalīt un pa kripatiņai sevi iz-
dalīt, lai pēc tam pa smaidiņam, saulsta-
riņam, līksmam paldies atkal piepildītu ar 
jaunām idejām un emocijām, radīt – tāds 
ir Ķekavas Mākslas skolas direktores viet-
nieces Zīles Ozoliņas-Šneideres dzīves 
moto. Viņa māca zīmēšanu, gleznošanu, 
keramiku un veidošanu, kopā ar audzēk-
ņiem piedalās radošos projektos un jau 
otro gadu pēc kārtas ieguvusi goda nosau-
kumu Labākais skolotājs Ķekavas novadā.

Neizsapņotais mūža aicinājums
Kādam jābūt cilvēkam, lai strādātu ar tādu 
degsmi? “Entuziastam. Jāmīl bērni. Var-
būt dažreiz jāaizmirst par ģimeni,” Zīle 
noteic pēc krietna pārdomu brīža. Pret 
automašīnas logiem un jumtu skaļi gra-
bina rudenīgs lietus. Sarunai esam no-
zagušas brītiņu starp diviem sestdienas 
notiku miem – draugu kāzām un ģimenes 
vakara kopābūšanu. “Tomēr viss nāk at-
pakaļ – re, tagad esmu mājās ar mazo 
[dēliņu Marku] un sevi varu veltīt ģimenei.” 
Bet līdz tam bija gandrīz deviņi gadi čakla 
darba un ziedošanās. “Uz Ķekavas Māks-
las skolu atnācu kā studente – lai varētu 
mācīties Rīgā, Mākslas akadēmijā (Zīle 
beigusi LMA Keramikas nodaļu, viņai ir 
maģistra grāds mākslas apakšnozarē un 
dizaina pedagoga pamatizglītība – aut.), 
vajadzēja darbu. Mani uzaicināja uz Ķe-
kavu. Līdz tam biju strādājusi dienas ap-
rūpes centrā Cerību māja – pie bērniem 
un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. 
Nekad nedomāju, ka skolotāja darbs 
būs mans mūža aicinājums; izrādās –  
ir. Nav jau tā, ka uz šo darbu visi algas dēļ 
skrietu pieteikties, taču gandarījums nav 
naudā, bet brīdī, kad bērni izlaidumā pie-
nāk un saka vārdus – nevis, lai būtu smu-
ki, bet tā, no sirds.” Protams, Zīle piekrīt, 
jābūt finansiālai drošībai, – par to, gods un 
slava, nenogurusi gādā Mākslas skolas di-
rektore, palīdz arī pašvaldība – sponsorē 
un atbalsta projektus. “Tā ir sadarbība –  
dots devējam atdodas. Varbūt mēs neva-
ram norēķināties naudā, taču varam pa-
teikties ar darbiem – lielāko kursu audzēk-
ņi, kuru tehniskās zināšanas un prasmes 
atļauj, pašvaldības iestādēs apglezno sie-
nas, palīdz veidot Ziemassvētku noformē-
jumus, līdzdarbojas projektos (piemēram, 
vasarā ĶMS audzēkņu darbu izstāde bija 
skatāma Rīgas Motormuzejā – aut.).”

Mācīt citus un apliecināt sevi
Tituls Labākais skolotājs novadā ir  
nopietns pagodinājums, kas, pamatojoties 
uz novada izglītības iestāžu administrācijas 
izvērtējumu, tiek piešķirts pretendentam ar 
visaugstāko punktu skaitu. Savukārt punkti 
summējas, gada griezumā īpašā aptaujas 
anketā uzskaitot visus pedagoga paveiktos  
labos darbus. “Tur neraksta, ka tu esi labs 

un mīļš, bet konkrētus darbus. Smaga lieta 
ir šāda vērtēšana, jo visi skolotāji taču strā-
dā ar sirdi un atdevi,” teic Zīle, kurai kā direk-
tores vietniecei jāraksta savu pedagogu an-
ketas, savukārt viņas darbu vērtē direktore. 
“Katrs strādā tik, cik viņš var, grib un spēj. 
Varbūt brīžam esmu pārāk entuziastiska un 
enerģiska, bet man patīk gan mācību pro-
cess, gan radošie projekti kopā ar bērniem, 
jo tā mēs ne vien pilnveidojamies un sa-
draudzējamies, bet ieaudzinām piederības  
sajūtu skolai un mājām.” 

Zīlei kā direktores vietniecei mācību  
stundu nav tik daudz kā pārējiem (zīmē-
šana un keramika), toties uz viņas ple-
ciem gulstas projektu rakstīšana un stun-
du saraksts, kura precīza salikšana, ņe-
mot vērā novada skolu stundu sarakstus,  
sporta nodarbību un autobusu grafikus, 
vairāk līdzinoties burvju mākslinieka tri-
kiem, jo Ķekavas Mākslas skola, par 
spīti grūtiem laikiem, saglabājusi pilnu 
skolas programmu (zīmēšanas pamati,  
kompozīcija, gleznošana, darbs ar ma-
teriālu, grafika, keramika, veidoša-
na utt.), kas savukārt nozīmē ilgas un  
nopietnas nodarbības. 

Starp citu, novada daudzveidīgais 
sporta nodarbību piedāvājums aizvili-
na daudzus puišus, kuri sākumā sparīgi  
apmeklējuši Mākslas skolu. “Gada sākumā  

audzēkņu sk aits vienmēr ir lielāks, turpretī 
beidzēju vidū... gandrīz visas ir meitenes.” 
Zīle pasmaida. Viņai ir liels gandarījums 
par tiem audzēkņiem, kuri ne tikai apgu-
vuši obligāto mācību vielu, bet nobeiguma 
darbos radījuši kaut ko jaunu, izmantojot 
netradicionālas tehnikas. “Daudzi darbi ir 
pat ļoti labi, vecāki brīnās: “Un to paveicis  
mans bērns?” Katru gadu vismaz divi 
mūsu audzēkņi aiziet mācīties tālāk ar 
mākslu saistītus priekšmetus – uz Lat-
vijas Mākslas akadēmiju, Amatniecības 
vidus-skolu Imantā, Dizaina un mākslas 
skolu Rīgā, Arhitektūras koledžu, daži 
studē Itālijas un Anglijas mākslas augst-
skolās. Vakar piezvanīja direktore – au-
dzēkņi, kuri reiz te mācījušies, atgriežas 

un sāk strādāt ar mazākajiem bērniem! 
Loks noslēdzas.”

Darbs nāk uz mājām...
Ja sieva un mamma tik ļoti pārņemta ar savu 
darbu, ko saka mājinieki – vīrs Guntis, abi 
dēli Kristians un Marks, un divi četrkājaiņi –  
suns ar kaķi? “Reizēm kurn... Vakaros,” 
smaida Zīle. “Tad saku vīram – tu uz dar-
bu ej septiņos un mājās nāc agrāk, mana 
darba diena sākas desmitos un beidzas 
vēlāk, es strādāju pilnu darba dienu, tikai 
ar nobīdi.” Viņa gan atzīst – laika arvien 
pietrūkst, taču, ja labi pacenšas, visu var 
līdzsvarot. Protams, gribētos vairāk pašai 
izpausties kā māksliniecei, ne tikai skolo-
tājai – tam gan trūkst laika. Lielākais sti-
muls saņemties un sakopot iespaidus –  
Mākslas skolas pedagogu darbu pavasara 
izstādes. “Tur parasti izstādu kādu grafiku, 
gleznu, fotogrāfijas.” Jau daudzus gadus 
Zīle studē smilšu un akmeņu faktūras no-
slēpumu un “saslimdinājusi” ar to arī au-
dzēkņus: piedalīšanās smilšu skulptūru 
festivālos visiem ir svētki. “Nekā skaistāka 
par to, ko radījusi Daba, nav – var radīt ti-
kai parfrāzi par Mātes Dabas skaistumu...”

Skaisto un radošo Zīle atrod arī mājas. 
Viņa lieliski gatavo, tā atzīst visi mājinieki, 
vienīgi vecākajam dēlam – deviņgadīgajam 
Kristiānam – mammas gatavotais liekoties 
vizuāli pārāk sarežģīts. Zīlei ļoti patīk post 
māju un uzņemt viesus – pie Šneideru 
durvīm ciemiņi klauvē gandrīz katru dienu, 
sevišķi piektdienās, kad viņi kurina pirtiņu. 
“Tas taču ir lieliski, ka šajā laikā, kad visi tik 
aizņemti, cilvēki vēl grib nākt pie mums cie-
mos! Tas mudina visu paspēt, visu izdarīt, 
lai varētu baudīt laiku kopā! Tā jau tas no-
tiek – tu enerģiju atdod un atdodot saņem 
vietā. Varbūt dažbrīd maniem vīriešiem tā 
neliekas, vīrs reizēm pukst – tu un tava 
enerģija... Bet man ir tā – jo vairāk jādara, 
jo lielāks stimuls saņemties.”

Zīlei patīk aktīvas nodarbes – skrituļoša-
na, darbs dārzā, koncerti, Jaunā Rīgas teātra  

izrādes... un randiņi ar vīru. Arī pēc desmit 
gadiem viņi ir mācējuši saglabāt gan roman-
tisko stīgu, gan specifisko Ozoliņu-Šneide-
ru humoru, kas ļauj pieņemt gandrīz jebkuru 
dzīves situāciju. Šneideru pāris uzņēmies 
atbildību par sešiem lielajā dzīvē ievestiem  
jaunajiem pāriem, kurus joprojām ar  
vienu aci pieskata. “Nesen svinējām sa-
vas laulības desmitgadi, baznīcā devām 
atkārtotu solījumu – un lieliskie vedēji bija 
saaicinājuši visus mūsu vestos pārus, katrs 
uzdāvināja pa rozei, iestādījām – visas iz-
ziemoja! Tā mēs dzīvojam – naudu vajag, 
lai paēstu, uzturētu māju un aizietu uz  
teātri, bet dzīvojam no labajām enerģijām,  
tās dod spēku.”

Dace Judina

Kam radīšana šūpulī likta...

Zīlei ir dzidrs skatiens – kā jau cilvēkam, kurš brīvi sajūt un darbojas ar labajām enerģijām. 
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“Nekad nedomāju, ka skolotāja darbs būs 
mans mūža aicinājums; izrādās – ir.”


