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Ķekavas novads

Novada svētki – nedēļas garumā

Ķekavas novada svētki šogad izvērsās vairāk nekā nedēļas garumā  – aizsākās ar bērnu sporta spēlēm 24.  maijā un 
noslēdzās ar garīgās mūzikas koncertu Doles-Ķekavas baznīcā, kā arī ar muzikālās izrādes pirmizrādi Mūsu Pifs 2. jūnijā 
Baložos. Svētku kulminācijas brīdis – 1. jūnijā Ķekavā. Pateicoties interesantajai un pārdomātajai svētku programmai 
un, protams, arī labvēlīgajiem laika apstākļiem – iedzīvotāju atsaucība bija liela. 

Turpinājums 2. lpp.

Koncerts Tiksimies mēs Ķekavā!

Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienas gaidīdama;
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.

Ķekavas novada domes vārdā,
domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis

Pašvaldību vēlēšanās
2013. gada 1. jūnijā

Ķekavas novada domē
ievēlēti 17 deputāti

Vidzemes partija
Valts Variks

Vēsma Ozoliņa
Aigars Vītols

Ilgonis Leišavnieks
“Vienotība”
Roberts Jurķis

Andris Ceļmalnieks
Juris Jerums

“Saskaņas centrs”
Ivans Pihtovs

Arnolds Keisters
Germans Ivanovs

“Reģionu alianse”
Juris Krūmiņš
Andis Damlics

“Sadarbība”
Igoris Malinauskas
Linda Danileviča

“Visu Latvijai! -TB/LNNK”
Ieva Stefensena

“Tautas kontrole”
Arvīds Platpers

“Latvijas Zemnieku savienība”
Andis Adats

Pašvaldību vēlēšanas tēmas 
turpinājums 3. lpp.

AVOtS: CentRāLā VēLēšAnu KOMISIJA

Jāņu dziesmās un dejās 
smelties spēku! 

Lustīgus Līgo svētkus!
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Jaunā sasaukuma 
Ķekavas novada 

domes pirmā sēde 
20. jūnijā plkst. 10 
Doles Tautas namā

Aicinām iedzīvtājus vērot 
domes sēdi klātienē vai internetā 

www.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. 

Turpinājums no 1. lpp.
Ķekavas novada svētku kulminācija 

nenoliedzami bija 1. jūnijā Ķekavas centrā,  
kur visas dienas laikā notika dažnedažādi  
pasākumi  – svētku tirdziņš, izstādes, 
Trako reiss, dziesmu svētku ieskaņas kon-
certs ar novadnieka, diriģenta un tautas 
mūzikas eksperta Jāņa Grigaļa veidoto 
autorprogrammu Tiksimies mēs Ķekavā!, 
Latvijas Karaoke čempionāts, rokfestivāls 
Bliez no bedres. Bet vakarā novadniekus 
priecēja Lauris Reiniks un MC Orķestris 
koncertprogrammā Skrienam vasarā, kā 
arī zaļumballe ar mūziķi Andri Ērgli. 

Gatavošanās Ķekavas novada svēt-

kiem sākās jau pagājušā gada sākumā, 
kad Ķekavas novada pašvaldība uzrunāja  
Jāni Grigali un horeogrāfi Ilutu Mistri 
kopā veidot īpaši Ķekavas novadam kon-
certprogrammu Tiksimies mēs Ķekavā!. 
Iepriekš J.  Grigalis izdevumam Ķekavas 
Novads atklāja, ka, kopā strādājot, dažu 
mēnešu laikā Ķekavas programmai tapa 
septiņas dejas. Rudenī mūzikas autora 
un horeogrāfes vēlmes un ieceres dejām 
bija saliktas kopā un visu klašu kolek-
tīvi novada skolās varēja sākt mācīties. 
Līdzīgi ar repertuāru koriem – dziesmas 
bija visām klašu grupām, jo koncerta fi-
nālā piedalījās skolēnu kolektīvi un četri  

novada pieaugušo kori, lai skanējums 
būtu grandiozāks.

Autorprogrammas kulminācijā no-
vadnieki varēja noklausīties un dziedāt 
līdzi skolēnu un pieaugušo apvienotajam 
korim, kas izpildīja skaņdarbu Novadam – 
mūzikas autora veltījumu novadam, kuru 
daudzi jau nodēvējuši par Ķekavas novada 
himnu. 

Koncertā piedalījās Baložu vidus- 
skolas 1.–4., 5.–9.  klašu kori, vokālais  
ansamblis un mūsdienu deju grupa Lexsa, 
Pļavniekkalna sākumskolas koris un 
deju kolektīvs Pie Daugavas, bērnudārza  
Zvaigznīte deju kolektīvs, privātskolas 
Gaismas tilts 97 2.–4. klašu koris un mūs-
dienu deju grupa Krikši un Superkrikši, 
Daugmales pamatskolas koris, Ķekavas 
vidusskolas zēnu koris, 2.–4., 5.–9. klašu 
kori, absolventu koris, vokālais ansamb-
lis un deju ansamblis Ķekaviņa. Ķekavas 
novada pašvaldības kultūras aģentūras ko-
lektīvi: bērnu deju grupa Daina, jauniešu  
deju kolektīvs Katlakalns, tautas deju an-
samblis Zīle, vokālais ansamblis Jūti, jauk-
tie kori Zemdega un Mozaīka, sieviešu ko-
ris Daugaviete un vīru koris Ķekava. 

Paldies šī projekta vadītājai Lindai 
Zaķei, programmas mūzikas auto-
ram Jānim Grigalim, horeogrāfei Ilutai 
Mistrei, virsdiriģentei Ingai Lagziņai un 
programmas režisorei Kristīnei Gulbei. 
Paldies visiem dalībniekiem un koncerta  
apmeklētājiem.

Autorprogrammu pasūtīja un finansēja  
Ķekavas novada pašvaldība. Koncertu rī-
koja pašvaldības Izglītības daļa un kultū-
ras aģentūra. Atvainojamies par svētku ra-
dīto troksni apkārtējo māju iedzīvotājiem. 

Vineta Bērziņa

Novada svētki – nedēļas garumā

Ķekavas novada svētku gājiens no Doles Tautas nama līdz koncerta norises vietai 

1. jūnijā norisinājās jauno rokgrupu 
konkurss Bliez no bedres 2013. Tajā pie-
teicās 14  grupas, no kurām Ķekavas 
novada jauniešu padomes žūrija, cītīgi 
izvērtējot, finālā izvirzīja astoņas. 

Finālā grupas vērtēja žūrija Marka no 
Double Faced Eels, Ernests Bordāns no 
ģitārspēle.lv, kā arī Guntars Gulbis no GG 
Audio. 

Labākā ģitārista nomināciju un balvu 
no ģitārspēle.lv ieguva grupa Seismogrāfs. 
Labākā bundzinieka nomināciju un balvu 
no uzņēmuma Melnā kafija ieguva grupa 
Apple Machine. 

Mūsu pašu ķekavieši grupa Tax free debitē-
ja trijās nominācijās: labākais Double Faced Eels 
dziesmas izpildījums, labākais vokālists, balvā 
saņemot īpašu Bliez no bedres veidotu medus 
podu, ko sarūpēja Daugmales Jāņa bišu me-
dus, kā arī skatītāju simpātija, saņemot balvu, 
kura tika noteikta pēc lielākā saziedotā naudas 
daudzuma grupas stikla burkā. Grupas Once 
upon, Oceanpath, Zem spiediena, B.optimisti un 
Sweet Deals on Wheels balvā saņēma kreklus ar 
Bliez no bedres 2013 logo, ko izveidoja Ķekavas 

Izskanējis rokfestivāls Bliez no bedres

Līgo pasākumi 
Ķekavas novadā

Ķekavā
21. jūnijā plkst. 18.30 
Veco Dzirnavu estrādē

ielīgošana Lustīgs Līgo dancis
 kopā ar Ilgu Reiznieci un kapelu Klabatas,

 ar priekšdejotājiem no Tautas deju 
ansambļa Zīle.

23. jūnijā plkst. 22
 Veco Dzirnavu estrādē

 Līgo nakts šlāgerdiskotēka 
kopā ar DJ Jāni.

Baložu pilsētā
15. jūnijā plkst. 18 

Baložu kultūras nama pagalmā
 ielīgošana Zaļā ezera leģenda, 

piedalās visi kultūras nama kolektīvi.

Daugmalē 
22. jūnijā plkst. 12–17

Pļaviņā, aiz Sakaiņu pilskalna, 
seno laiku un viduslaiku klubu sanākšana 

Lēņu diena
no plkst.17.30 ielīgošana.

Katlakalnā
13. jūnijā plkst. 19 Sauliešu pilskalnā 

Jāņu dziesmu un tradīciju skola.

Pirmsjāņu gadatirgi 
Ķekavas novadā 

 
16. jūnijā Ķekavā,

pie Doles Tautas nama un Skolas ielā,
plkst. 8–15

 
22. jūnijā Baložos, 

laukumā pie ēkas, Purva iela 2/4,
plkst. 8–15

Ķekavas novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus radīt Līgo svētku sajūtu, 

svētku dekorācijām saplūcot 
Jāņu zāli 

un nogādājot tās:
19. jūnijā
• Daugmales multifunkcionālajā centrā 10–20,
• Baložu pilsētas pārvaldē 8–10,
• Ķekavas kultūras namā 10–18,
20. jūnijā
• Daugmales multifunkcionālajā centrā 10–12,
• Baložu pilsētas pārvaldē 8–12,
• Ķekavas kultūras namā 10–12.

Attīstības daļa
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Mākslas skolas audzēkne Rūta Romanosa.  
Savukārt apbalvojumus ar gravējumu uzvarē-
tājiem izgatavoja SIA Autex. 

Bliez no bedres 2013 atbalstīja: radio  
SPIN FM, GG Audio, prezentreklā-
mas aģentūra Attach, www.gitarspele.lv,  

SIA Melnā kafija, Daugmales Jāņa bišu me-
dus, Ķekavas novada uzņēmēju padome,  
picērija Ņamma. Rīkoja Ķekavas novada 
Jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar 
Ķekavas novada jauniešu padomi.

Edijs Ančupāns

Jaunā rokgrupa no Ķekavas Tax free
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Ievēlētie deputāti – rezultāti
Vārds, uzvārds Partija Atzīmes 

+
Svītro- 

jumi
Nav nekādu 

atzīmju
Punkti 

(balsu skaits)
Aigars Vītols Vidzemes partija 256 89 731 1468
Andis Adats Latvijas Zemnieku 

savienība
232 50 77 629

Andis Damlics Reģionu alianse 209 87 265 743
Andris Ceļmalnieks Vienotība 156 110 527 1302
Arnolds Keisters Saskaņas centrs 240 94 439 1250
Arvīds Platpers Tautas kontrole 200 40 158 622
Germans Ivanovs Saskaņas centrs 182 65 526 1221
Ieva Stefensena Visu Latvijai!-Tēvzemei 

un Brīvībai/LNNK
93 27 97 531

Igoris Malinauskas Sadarbība 298 65 122 792
Ilgonis Leišavnieks Vidzemes partija 284 123 669 1462
Ivans Pihtovs Saskaņas centrs 262 130 381 1236
Juris Jerums Vienotība 143 125 525 1274
Juris Krūmiņš Reģionu alianse 295 90 176 826
Linda Danileviča Sadarbība 115 61 309 613
Roberts Jurķis Vienotība 438 114 241 1580
Valts Variks Vidzemes partija 454 86 536 1669
Vēsma Ozoliņa Vidzemes partija 344 108 624 1537

AVots: CeNtrālā VēlēšANu komisijAs iNterNetA VietNe www.cVK.LV

23. maijā noslēdzās trīs dienu publiskās 
diskusijas ar visu partiju deputātu kan-
didātiem Ķekavas novadā, kuru saraks-
ti tika pieteikti 2013.  gada pašvaldību 
vēlēšanām. Uz diskusijām tika aicinātas 
piedalīties visas partijas, taču izvēli par 
labu dalībai izteica 11 partijas.

Tik plašas un aktīvas diskusijas, kas risinā-
jās visās novada administratīvajās terito-
rijās – Daugmales pagastā, Baložu pilsētā 
un Ķekavas pagastā  –, notika pirmoreiz 
Ķekavas novadā, kur iedzīvotāji vienkopus 
varēju uzklausīt katras partijas ieceres, spēju 
aizstāvēt savus uzskatus un atbildēt uz āķīga-
jiem jautājumiem.

Debates varēja vērot ne tikai klātienē 
(šādu iespēju izmantoja aptuveni 200 novad-
nieku), bet arī debašu norisei tiešraidē inter-
netā sekoja vairāk nekā 400 iedzīvotāju. Visu 
trīs dienu diskusiju videomateriāli ir pieejami 
interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. 

Klātienē iedzīvotāji varēja uzdot jautāju-
mus deputātu kandidātiem. Novadniekiem 
visvairāk interesēja, kā deputātu kandidāti 
risinās tādas iedzīvotājiem svarīgas prob-
lēmas kā, piemēram, sliktais ielu stāvoklis, 

Pašvaldību vēlēšanās 
iedzīvotāji izvēlas
Pašvaldību vēlēšanās 1.  jūnijā 
Ķekavas novadā nobalsojuši 7629 jeb 
gandrīz 49 % vēlētāju no visiem balss-
tiesīgajiem novada iedzīvotājiem. 
Baložu iecirknī nobalsoja 1819  vēlē-
tāji, Daugmalē – 448,  Ķekavā – 3204, 
Katlakalnā  – 1082, bet Valdlaučos  – 
1076. 

No pašvaldību vēlēšanās pieteiktajiem 
13  politisko partiju sarakstiem nepie-
ciešamo balsu skaitu iekļūšanai domē 
ieguva astoņas  – Vidzemes partija, 
Vienotība, Saskaņas centrs, Reģionu ali-
anse, Sadarbība, Visu Latvijai!-TB/LNNK, 
Tautas kontrole un Latvijas Zemnieku 
 savienība.

Domē nav iekļuvušas šādas partijas – 
Sabiedriskā komiteja, Latvijas Zaļā partija, 
Izaugsme, Apvienība Iedzīvotāji, Reformu 
partija.

Ķekavas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Aija Videniece vēlēšanu 
norisi vērtē kā mierīgu, bez nepatīkamiem 
starpgadījumiem. Šogad komisijas darbi-
nieki jau otro reizi izmantoja elektronisko  
balsu skaitīšanas sistēmu (Rīga tikai šo-
gad), bet pirmo reizi – kā visi vēlēšanu iecir-
kņi darbinieki visā Latvijā – īpašo lineālu,  
kura lodziņā vēlētājam bija jāparakstās par 
savu dalību pašvaldību vēlēšanās.

Vēlēšanu komisijas vārdā A. Videniece 
izsaka pateicību Reģionālās pašvaldības 
policijas priekšniekam Mārim Bomiņam 
un viņa darbiniekiem, kas pašvaldību vē-
lēšanās pastiprināti uzraudzīja sabiedrisko 
kārtību vēlēšanu iecirkņos un to apkārtnē.

Vineta Bērziņa

Ievēlētās politiskās partijas  – rezultāti
Nr.
p.k

Saraksts Zīmes Negrozīto 
zīmju skaits

Grozīto 
zīmju 
skaits

Procenti 
(%)

Vietas 
(17)

1. reformu partija 327 76 251 4,3 0
2. Centriskā partija Latvijas 

Zemnieku savienība
447 88 359 5,88 1

3. Vidzemes partija 1301 225 1076 17,12 4
4. Apvienība Iedzīvotāji 60 19 41 0,79 0
5. Latvijas Zaļā partija 360 70 290 4,74 0
6. Politisko partiju apvienība 

Saskaņas centrs
1104 331 773 14,52 3

7. Sadarbība 559 74 485 7,35 2
8. Nacionālā apvienība Visu Latvijai!-

Tēvzemei un Brīvībai/LNNK
465 248 217 6,12 1

9. Politiskā partija Izaugsme 313 67 246 4,12 0
10. Politiskā partija Reģionu alianse 621 60 561 8,17 2
11. Tautas kontrole 462 64 398 6,08 1
12. Sabiedriskā komiteja 267 64 203 3,51 0
13. Partija Vienotība 1256 463 793 16,52 3

Summa: 7542
* ProCeNti tiek rēĶiNāti: zīmes AttieCībā Pret derīgo VēlēšANu APlokšņu koPskAitu. 

Pirmoreiz – plašas priekšvēlēšanu politiskās diskusijas
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Saskaņā ar Olaines novada domes projekta 
Autoceļa A8–Kūdras fabrika Medemciemā, 
Olaines pagastā, Olaines novadā rekonstrukcija  
īstenošanu satiksmes kustība Medemciemā 
būs ierobežota līdz 10.  oktobrim. Šie iero-
bežojumi ir aktuāli arī tiem autobraucējiem, 
kuri vēlas nokļūt uz Olaini, braucot pa Baložu 
un Rīgas ielu Baložu pilsētā. 

SIA Ķekavas nami informē par plānoto 
ielu sakārtošanu Katlakalnā, kas tiks veik-
ta pēc kanalizācijas un ūdensvada tīklu iz-
būves Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansētajā projektā Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Ķekavā, II fāze. 

Ķekavas nami aicina iedzīvotājus Kat-
lakalna, Vimbukroga un Odukalna ciema-
tos laikus saņemt Tehniskos noteikumus 
pieslēgumam kanalizācijas un/vai ūdens-
vada ielu tīklam.

Plašāka informācija  – SIA Ķekavas 
nami birojā Rāmavas ielā  17 Rāmavā vai 
pa tālr. 29255787 (galvenais inženieris  
Jānis Freibergs) vai 29126835 (projekta 
koordinators Juris Firsts).
Ielu sakārtošanas grafiks
Asteru iela (3.–14. jūnijs)
edžus iela (17.–28. jūnijs)
rožu iela (1.–5. jūlijs)
Ceriņu iela (8.–12. jūlijs)
jasmīnu iela (15.–19. jūlijs)
roņu un ievu iela (22.–26. jūlijs)
saulgriežu iela (29. jūlijs–2. augusts)
magoņu iela (5.–9. augusts)
bērzu iela (12.–16. augusts)
Pureņu, Frēziju un kaivu iela (19.–23. augusts)
krizantēmu iela (26.–30. augusts)
Pļavniekkalna iela (2.–13. septembris)
Naudītes un sporta iela (9.–20. septembris)

Vineta Bērziņa

Ķekavas novada Džutās (pie Rimi A7) ir 
pieejams jauns Swedbank naudas izmaksas 
bankomāts.

Ar Swedbank izdotajām kartēm 
Swedbank naudas izmaksas bankomātos 
var ne tikai izņemt skaidru naudu, bet arī 
veikt daudzas citas darbības.

Mārtiņš Kozlovskis

Ņemot vērā, ka Latvijas pasts palielina pasta 
izplatīšanas izmaksas gandrīz trīskārt, sākot 
ar jūniju Rīgas Apriņķa Avīze tiks iešķirota 
tikai tajos Ķekavas novada pašvaldības izde-
vuma Ķekavas Novads eksemplāros, kas būs 
pieejami pašvaldības klientu apkalpošanas 
centros un tirdzniecības centrā Liiba.

Atgādinām, ka līdz šim iedzīvotāji ik 
mēnesi pašvaldības izdevumā kā pieliku-
mu saņēma arī mūsu sadarbības partnera 
izdevumu – Rīgas Apriņķa Avīzi.

Vineta Bērziņa

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ  

Ielu sakārtošana Katlakalnā

Par satiksmes 
ierobežojumiem Medemciemā

Novadā – jauns 
Swedbank bankomāts

Par pašvaldības avīzi
lielie komunālie rēķini, sliktā ūdens kvalitāte 
Baložos, ģimenes ārstu nepieejamība un kul-
tūras dzīves uzlabošana novadā. 

Diskusijas vadīja TV3 ziņu diktors Arnis 
Krauze. Par veiksmīgu debašu norisi un par 
drosmi piedalīties saku paldies visiem depu-
tātu kandidātiem, visiem iedzīvotājiem, kas 
debates vēroja klātienē vai interneta tiešraidē 
un uzdeva jautājumus arī ar sociālo mediju 
Twitter starpniecību. Paldies manai koman-
dai  – Artūram Zālītim, Mārtiņam Eglem, 
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra 
pārstāvjiem Alisei Patmalniecei, Katrīnai 
Boļšei un Ingum Fjodorovam un visiem pā-

rējiem, kas pielika savu artavu šo diskusiju 
organizēšanas darbos.

Atgādinām, ka diskusijas rīkoja Ķekavas 
novada pašvaldība, kura saņēma rakstisku 
apliecinājumu no Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja, ka pašvaldība var rīkot 
šāda veida politiskās priekšvēlēšanu diskusi-
jas ar visām partijām Ķekavas novadā. 

Diskusiju mērķis bija sniegt iespēju 
Ķekavas novada iedzīvotājiem klātienē ie-
pazīties ar partiju deputātu kandidātiem un 
piedāvāto programmu, kā arī uzdot partiju 
pārstāvjiem jautājumus. 

Vineta Bērziņa

Debates Daugmalē
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Daugmales 
pamatskola
9. klases izlaidums – 
15. jūnijā plkst. 17 
skolas telpās

Ķekavas 
Mākslas skola
12. jūnijā plkst. 11 
Ķekavas kultūras namā

Privātā pamatskola 
Gaismas tilts 97
15. jūnijā plkst. 14 
skolas telpās

30. maijā Ķekavā, Doles Tautas namā, 
par izciliem sasniegumiem tika sveik-
ti Ķekavas novada izglītības iestāžu 
audzēkņi. Uz svinīgo pasākumu bija 
ieradušies ne tikai audzēkņi, bet arī tie 
cilvēki, kuri ir palīdzējuši jauniešiem 
tiekties pretī teicamiem panākumiem – 
viņu vecāki, vecvecāki un pedagogi.

Apbalvojumus par augstiem sasniegumiem 
valsts un starptautiskā mērogā mācībās, 
sportā, mūzikā un mākslā saņēma novada 
skolēni un viņu pedagogi gan no vispāriz-
glītojošām mācību iestādēm, gan no māks-
las, mūzikas un sporta skolām. Kā pateicība 
no pašvaldības gan audzēkņiem, gan mā-
cību spēkiem (kopumā 70  novadniekiem) 
tika piešķirtas arī naudas balvas, kuru ko-
pējais apmērs bija aptuveni 4940 lati.  

Klātesošos sveica novada domes 
priekšsēdētājs Roberts Jurķis, pašvaldības 
Izglītības daļas vadītājs Vitolds Krieviņš, 

kā arī Izglītības daļas speciālistes Aija Āre 
un Linda Zaķe.

Sirsnīgā atmosfērā vakara noslēgumā 
viesiem bija iespēja baudīt grupas Henrix 

muzikālo priekšnesumu  – grupa, kuras 
sastāvā muzicē ķekavieši, kas absolvējuši 
mūsu novada izglītības iestādes.

Artūrs Zālītis

23. maijā zemnieku saimniecībā 
Valmoniras uz mācību gada noslēgu-
ma pasākumu pulcējās 45  Ķekavas 
novada pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogi, kuri piedalījās metodisko 
darbu skatē un iestudēja muzikāli teat-
rālas izrādes bērnudārzu audzēkņiem.

Pēc pašvaldības Izglītības daļas iniciatīvas 
tika rīkota pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu metodisko darbu skate. Darba 
tēma – Es un mana Latvija.

Kā stāsta izglītības speciāliste Aija Āre, 
šīs tēmas ietvaros pedagogi mācību gada 
laikā veica dažādas aktivitātes, lai bērnos 
attīstītu patriotisma jūtas. Viņi veidoja 
muzikāli izklaidējošus pasākumus bēr-
niem, pasākumus bērniem kopā ar ve-
cākiem, gatavoja materiālo bāzi (attēlus, 
rotaļas, dzejoļus, teikas, stāstus, dziesmas) 
un metodiskos materiālus (nodarbību 

konspektus, pasākumu scenārijus, darba 
lapas, radošo darbu paraugus).

Paveiktais darbs tika apkopots, izvei-
dojot portfolio, un iesniegts vērtēšanas ko-
misijai. Labākie darbi no katra bērnudārza 
tika izvirzīti novada metodisko izstrādņu 
darbu skatei.

Šis mācību gads pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem bija īpašs vēl ar to, ka 
pirmsskolas metodiskās apvienības uzde-
vumā viņi paši iestudēja muzikāli izklai-
dējošu teātra izrādi bērniem, ko izrādīja 
visos novada bērnudārzos. Tā, piemēram, 
bērnudārza Ieviņa pedagogi bija sagatavo-
juši ironiski pamācošu pasaku Kas man 
par to būs?, Zvaigznīte – mūziklu Kazlēni 
un vilks, Avotiņš – Ziemassvētku mūziklu  
Kā rūķīši meklēja Ziemassvētku brīnu-
mu, Bitīte  – pasaku mūsdienīgos ritmos 
Drošsirdes ceļojums. 

“Mudinot bērnudārza pedagogus vei-

dot šādas izrādes un tajās pašiem darboties 
kā aktieriem, režisoriem vai scenārija auto-
riem, vēlējāmies apzināt un aktivizēt mūsu 
pedagogu talantus un radošās spējas. Esmu 
pārliecināta, ka šis mērķis tika sasniegts, 
viņi paši sev par pārsteigumu atklāja sevī vēl 
nezināmus un apslēptus talantus. Bet kolēģi  
varēja novērtēt un pārņemt labo praksi,” 
atzīst Dzintra Elksnīte, idejas autore, pirms-
skolas metodiskās apvienības vadītāja.

Kāpēc pirmsskolas metodiskā apvienī-
ba mācību gada noslēgumā izvēlējās pulcē-
ties tieši zemnieku saimniecībā Valmoniras 
Plakanciemā? Šīs sētas un tās saimnieka dzī-
ves ideoloģija cieši savijas ar metodisko dar-
bu tēmu par Latviju – saimnieks Ilgvars Bite, 
atgriezies no dzīves svešumā daudzu gadu 
garumā, šobrīd Valmonirās veido latvisku 
un dabisku vidi, kur valda harmonija starp 
cilvēkiem, dzīvniekiem un dabu. 

Vineta Bērziņa

Izlaidumi
Ķekavas novada 

izglītības iestādēs

Ķekavas vidusskola
9. klases izlaidums – 
15. jūnijā plkst. 13 
Ķekavas kultūras namā

12. klases izlaidums – 
15. jūnijā plkst. 17 
skolas telpās

Baložu vidusskola
9. klases izlaidums – 
15. jūnijā plkst. 13 
skolas telpās

12. klases izlaidums – 
15. jūnijā plkst. 15 
skolas telpās

Sveic par izciliem sasniegumiem izglītībā

Privātskolas Gaismas tilts 97 skatuves runas pulciņš Ķocis, skolotāja Silvija Zītare

Pedagogi veido izrādes bērniem

Pasākuma laikā tika vārīta zupa, kuras sastāvdaļas sagādāja katrs dalībnieks, tā simbolizējot kopīgā darba labo iznākumu.
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Ķekavas novada pašvaldības
Izglītības daļa
vēlas apzināt 

NOVADA PEDAGOGUS
(bijušos, tos, kuri strādā ārpus 

Ķekavas novada, vai pedagogus, kuri 
patlaban nepraktizē izglītības iestādē) 

lai iesaistītu izglītības procesa 
nepārtrauktības nodrošināšanā 
(aizvietojot skolas pedagogus),

lai izmantotu jūsu pieredzi un zināšanas
 izglītības procesa pilnveidē. 

Aicina atsaukties
DAŽĀDU JOMU 
SPECIĀLISTUS,

 kuri bērnus un jauniešus izglītības 
iestādēs vēlētos iepazīstināt ar savu 

profesiju. 

Interesentiem pieteikties Izglītības daļā 
līdz 1. jūlijam,

 zvanot pa tālr. 67935824 vai rakstot 
e-pastu uz linda.zake@kekava.lv.
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Ikgadējās Mākslas dienas un projektu 
nedēļa šogad Ķekavas Mākslas skolā 
noslēdzās ar dažādu ideju risināju-
miem Gaismas ielai Ķekavā. Darbu 
tēma – GAISMA.

Audzēkņi veidoja maketus dažādiem inte-
resantiem gaismas objektiem, kuru pielie-
tojums nākotnē varētu papildināt Ķekavas 
ielas vizuālo ietērpu. 

Strādāja piecas darba grupas. Tika 
veidoti pulksteņu maketi laternu stabiem, 
gaismas objekts autobusa gala pieturas 
zonai, kultūras nama zālienam un arī pati 
autobusu pietura. Vizuālo ietērpu grafiti 
stilā ieguva arī skeitparks pie vidusskolas.

Radošos procesus šogad vadīja mūsu sko-
las absolventes, kas turpina izglītību Latvijas 
Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikāci-
jas un Funkcionālā dizaina nodaļās  – Elīna 

Tu ej pa ceļu, un ceļš tevi maina,
Tu ej pa ceļu, un ceļš no tā mainās...

Ar šādiem vārdiem Ķekavas Mūzikas 
skolas direktore Daiga Ventniece uzru-
nāja šī gada 12  absolventus. Mūzikas 
skolas ceļš ir ne tikai mainījis un bagāti-
nājis viņu personību, bet atstājis nozīmī-
gākas pēdas – seši absolventi nolēmuši 
turpināt izglītību mūzikā. Tas ir profesio-
nāls gandarījums mums, skolotājiem. 

Priecājamies arī par mūsu 15  aizvadītā 
mācību gada konkursu laureātiem, kuru 
sniegumu novērtējušas ne tikai konkursu 
žūrijas, bet arī novada pašvaldība, sveicot 
audzēkņus, viņu skolotājus un vecākus. 

Mācību gada sākums un nobeigums 
ir nozīmīgākie posmi skolas darba ciklā. 
Šogad maijs mūzikas skolai bijis īpaši no-
zīmīgs – skola ir akreditēta uz turpmāka-
jiem sešiem gadiem, kas ir maksimālais 
akreditācijas termiņš. 

Jau ar pirmajām jūnija dienām skola tur-
pina darbu – notikusi jauno audzēkņu uz-
ņemšana. Pirmo gadu skola noorganizējusi 

radošās dienas, kurās piedalīsies un turpinās 
muzicēt aptuveni 50  bērnu, apvienojoties 
dažādos ansambļos, kopīgi atpūšoties un ap-
meklējot kultūrvēsturiskas vietas.

Arī jūlijs būs muzikāli piesātināts  
mēnesis  – koklētāju ansamblis piedalīsies 
dziesmu svētku pasākumos – kokļu mūzi-
kas koncertā 4. jūlijā izstāžu centrā Ķīpsalā, 
bet 6. jūlijā – Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē kok-

ļu mūzikas nakts koncertā Lai top gaisma! 
muzicēs mūsu audzēkne koklētāja Madara 
Bembere. Savukārt Ķekavas novada jau-
niešu simfoniskais orķestris jūlijā Vācijā, 
Bavārijā, piedalīsies 32.  Starptautiskajā 
Jaunatnes mūzikas festivālā un konkursā.

Novēlu saulainu atpūtu vasarā un uz tik-
šanos jaunā ceļa aizsākumā jau septembrī!

Evita Ķelle

Ideja par grafiti uz vidusskolas skeitpar-
ka plaknēm urdīja jau sen. Bet varēšanas 
mums pašiem mākslas skolā nebija. Šogad 
viss sakrita – mūsu skolas absolvente, tagad 
jau skolotāja, Maija Rubiķe ar jauniešu pul-
ciņa audzēkņiem un 5.b kursu sadarbībā ar 
grafiti mākslinieku Kiwie šo ieceri realizēja.

Koncepcija vienkārša – Kiwie kā Fairy 
ar burvju zizli, kas uzbur burbuļos visus 
zīmējumus, ko iecerējuši bērni.

Process noritēja Ķekavas Mākslas sko-
las projektu nedēļā. Skeitparka puiši no 
sākuma mūsu rosīšanos uzņēma ar dalī-
tām jūtām. Violetā krāsa esot meiteņu, bet 
iznākums un kopā būšana, vērojot māksli-
nieku un mūsu audzēkņus strādājam, ra-
dīja apkārtējos neviltotu interesi.

Tagad skeitparks ieguvis jaunu uzrāvie-
nu – krāsainu. Lai visiem kopā to izdodas sa-
glabāt, kā iecerējis grafiti mākslinieks Kiwie!

Inga Zālīte-Cērūze

Kultūras ministrijas gada balvu par iz-
ciliem sasniegumiem starptautiskajos 
konkursos 2012.  gadā šogad saņēma 
Ķekavas Mākslas skolas absolvente Dārta 
Berkmane un viņas skolotāja Signe Kalēja. 

Šādu ministrijas balvu ieguva 53 Latvijas 
mūzikas un mākslas skolu audzēkņi, astoņi 
no tiem pārstāvēja mākslas skolas.

Inga Zālīte-Cērūze

Grafiti mākslinieks Kiwie

Apglezno skeitparku 
Ķekavā

Balva par izciliem 
sasniegumiem 
starptautiskā līmenī

Balvas saņēmējas

Gaismas iela skicēs un maketos

Muzikālajam ceļam turpinoties

Pirmais izlaidums 2013. gadā notika Ķekavas Mūzikas skolā.

Plūme, Ieva Grīnberga, Agnese Pundiņa 
un Maija Rubiķe, kas tagad jau strādā sko-
lā. Audzēkņi un pārējie skolotāji papildināja 
viņu idejas un iegūtais rezultāts bija aplūko-
jams arī tirdzniecības centra Liiba 1. stāvā.

Mākslas dienas skolas izstāžu zālē aprīlī 
ievadīja pedagogu darbu izstāde, un maijā tās 

noslēdza pieaugušo studijas trīs gadu darbu 
ekspozīcija. Noslēguma pasākumu Ķekavas 
kultūras nama zālē kuplināja arī Ķekavas 
Mūzikas skolas priekšnesumi, kuriem fonā uz 
ekrāna tika projicēti mākslas skolas audzēkņu 
labākie konkursa Mūzika darbi. 

Inga Zālīte-Cērūze

Gaismas objekts autobusu 
gala pieturas zonai

Pieaugušo studijas 
dalībnieces izstādē – 
Ināra Rumbina, 
Ilona Korņilko, 
Ruta Andersone, 
Inga Līce
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Vasara ir laiks, kad jauniešiem skola bei-
gusies un daudzi no viņiem būtu gatavi 
pavadīt šo laiku lietderīgi  – strādājot 
kādā uzņēmumā un nopelnot paši savu 
pirmo kabatas naudu. Tāpēc Jaunatnes 
iniciatīvu centrs (JIC) sācis sadarbību ar 
vairākiem uzņēmumiem, tostarp Ķeka-
vas novada uzņēmēju padomi. 

Ja tev ir vēlme vasaru pavadīt lietderīgi 
un strādāt kādā no JIC sadarbības uzņē-
mumiem, nāc pie mums un noskaidro,  
kādas darba iespējas šogad ir pieejamas.

Informāciju par vakancēm vasaras  
sezonai tu vari noskaidrot:
• ielūkojoties www.draugiem.lv/jickekava, 
• rakstot uz jic@kekava.lv, 
• zvanot pa tālr. 28633004 vai arī atnākot 
uz Jaunatnes iniciatīvu centru.

Linda Vaškevica

Jau trešo gadu Ķekavas novada pašvaldī-
ba izsludināja atklātu konkursu bērnu un 
jauniešu vasaras nometņu projektiem. Tā 
mērķis – noteikt Ķekavas novadā dekla-
rētajiem bērniem un jauniešiem piemē-
rotākos vasaras nometņu projektu pie-
teikumus, veicināt un atbalstīt izglītības 
iestāžu, pašvaldības institūciju un sabied-
risko organizāciju un citu juridisku perso-
nu iniciatīvu bērnu un jauniešu vasaras 
nometņu projektu izstrādē un realizācijā. 

Projekta mērķauditorija ir bērni un jau-
nieši vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem, 
kas ir Ķekavas novada izglītības iestāžu 
audzēkņi vai Ķekavas novadā deklarētie 
iedzīvotāji. Kopumā šim mērķim pašval-
dības budžetā tika ieplānoti 7000 latu. 

Iesniegtos projektus par nometņu or-
ganizēšanu vērtēja Ķekavas novada bēr-
nu un jauniešu vasaras nometņu projekta 
konkursa izvērtēšanas komisija. Visi kon-
kursā iesniegtie projektu pieteikumi tika 
apstiprināti, piešķirot šādu atbalstu: 
• biedrība Solis tuvāk (pašvaldības līdzfi-
nansējums – Ls 1612),
• nodibinājums Ģimenes izglītības fonds 
(Ls 300),
• Ķekavas novada pašvaldības kultūras 
aģentūra (Ls 960),
• biedrība Aktīvai Ķekavai (Ls 960),

• biedrība Daugmales skolai (Ls 480),
• SIA Gaismas tilts (Ls 1344),
• biedrība Futbola skola METTA (Ls 1344).

Pateicoties Izglītības daļas iniciatīvai, 
šogad radošās dienas rīko arī visas Ķe-
kavas novada vispārizglītojošās izglītības 
iestādes, piedāvājot pedagogu resursus, 
bet vecāku iemaksas daļa ir ēdināšanas iz-

maksas, materiāli un transporta pakalpo-
jumi. Līdz ar to vecāki savām atvasēm var 
izvēlēties kādu no kopumā 19 nometnēm 
un radošajām dienām. 

Lai pieteiktu bērnu un jauniešu dalību 
nometnēs, interesentus lūdzam sazināties 
ar projektu īstenotājiem. 

Aija Āre

Periods Plkst. Vecuma 
grupa

Bērnu 
skaits

Forma Nosaukums Plānotās aktivitātes Realizētājs Kontakti

3.–7. jūnijs 9–17 1.–2. klase 50 Radošās dienas Pasakas un krāsas Radošās darbnīcas, sporta nodarbības un vienas dienas pārgājiens. Ķekavas vidusskola Ilona Jēkabsone, tālr. 29169255, 
ilona.jekabsone@gmail.com

3.–7. jūnijs 9–16 1.–4. klase 50 Radošās dienas Radoši un droši Improvizācijas teātra spēle, pētnieciska darba pamati, rotaļas un spēles svaigā gaisā, sporta nodarbības. Baložu vidusskola Vita Broka, tālr. 29450505, vita.broka@kekava.lv

10.–14. jūnijs 9–17 1.–2. klase 50 Radošās dienas Pasakas un krāsas Radošās darbnīcas, sporta nodarbības un vienas dienas pārgājiens. Ķekavas vidusskola Ilona Jēkabsone, tālr. 29169255,
ilona.jekabsone@gmail.com

10.–14. jūnijs 9–16 1.–4. klase 50 Radošās dienas Radoši un droši Improvizācijas teātra spēle, pētnieciska darba pamati, rotaļas un spēles svaigā gaisā, sporta nodarbības. Baložu vidusskola Vita Broka, tālr. 29450505,
vita.broka@kekava.lv

10.–14. jūnijs 9–17 1.–4. klase 24 Dienas nometne Pepija Daugmalē Dažādu prasmju darbnīcas. Dabas vērošanas un izpratnes pasākumi. Pārgājieni pie Daugmales amatu 
meistariem. Sporta pēcpusdienas.

Daugmales pamatskola un 
biedrība Daugmales skolai

Kristīne Auguceviča, tālr. 26498591,
kristineaugucevica@inbox.lv

10.–14. jūnijs 8.30–18 7–13 gadi 24 Dienas nometne Velo – Sporta nometne Sporta aktivitātes, velosipēda vadīšanas tiesību iegūšana, drošība uz ūdens, boulings, pirmās palīdzības 
sniegšana.

Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūra 
sadarbībā ar biedrību Piedzīvojumu parks

Reinis Zobens, tālr. 29206474,
reinis.zobens@kekava.lv, www.parkulturu.lv

10.–20. jūnijs 10.–15.30 1.–8. klase 45 Radošās dienas Muzicējam citādāk Nodarbības dažādos kolektīvos, Brīvdabas muzejs, podnieku darbnīca, baseins, Doma baznīca, 
nodarbība Mūzikas instrumentu muzejā, senās dejas, skatuves kultūra.

Ķekavas Mūzikas skola Kristīne Strupiša, tālr. 26436697, 
kristakrista7@inbox.lv

17.–21. jūnijs 7–19 7–12 gadi 24 Dienas nometne Zanzibāras vasara Skvoša spēles pamati, fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, komandas izpratne, atbildība, augu un dzīvnieku 
daudzveidība, radošas tehnikas.

Biedrība Aktīvai vasarai Zane Ešenvalde, tālr. 29179339,
zane@zanzibara.lv, www.zanzibara.lv

25. jūnijs–  
1. jūlijs

7–11 gadi 24 Diennakts 
nometne

Brīnumu kuģis Piedzīvojumu un atpūtas nometne. Vides izglītība – Baltijas jūras iemītnieki, augu valsts, ūdens sastāvs, 
kāpu josla, aizsargājamie augi. Talantu šovs.

SIA Gaismas tilts 97 Sandra Legzdiņa,
tālr. 26306962,
sandra@gt97.lv

8.–12.jūlijs 9–18 7 –12 gadi 60 Dienas nometne Radošās dienas jūlijā Burāšanas teorija un prakse, radošās darbnīcas un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Sporta diena. 
Ekskursijas diena novadā. Vindsērfinga grupa.

Biedrība Solis tuvāk Andra Vanaga, tālr. 26498978,
andra362@inbox.lv

15.–19. jūlijs 7–12 gadi 24 Dienas nometne Zanzibāras vasara Skvoša spēles pamati, fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, komandas izpratne, atbildība, augu un dzīvnieku 
daudzveidība, radošas tehnikas.

Biedrība Aktīvai vasarai Zane Ešenvalde , tālr. 29179339,
zane@zanzibara.lv, www.zanzibara.lv

29. jūlijs–
4. augusts

7–11 gadi 24 Diennakts 
nometne

Brīnumu kuģis Diennakts vasaras piedzīvojumu un atpūtas nometne. SIA Gaismas tilts 97 Sandra Legzdiņa, tālr. 26306962,
sandra@gt97.lv

5.–9. augusts 10–15 7–12 gadi 15 Dienas nometne Uz piedzīvojumu takas 
Plakanciemā...

Apgūs pamatzināšanas Pirmās palīdzības sniegšanā, veselīgs dzīvesveids, informācija par dažādām 
atkarībām. Apciemojot vecos ļaudis un sniedzot viņiem gaismu, nomazgājot logus, bērni būs apguvuši 
gan dzīves prasmes, gan toleranci pret veciem cilvēkiem. Ekskursija ar velosipēdiem, lai apzinātu 
Plakanciemu.

Nodibinājums Ģimenes Izglītības Fonds Ulla Antona, tālr. 26564258,
ulla.a@inbox.lv

5.–9. augusts 9–18 7–12 gadi 60 Dienas nometne Radošās dienas augustā Radošās darbnīcas un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Sporta diena. Ekskursijas diena novadā. 
Vindsērfinga grupa.

Biedrība Solis tuvāk Andra Vanaga, tālr. 26498978,
andra362@inbox.lv

12.–16. augusts 9–17 1.–4. klase 30 Radošās dienas Saulesstariņi Radošās darbnīcas, vides izglītība, sports, rotaļas, izzinošā darbība. Pļavniekkalna sākumskola Agita Baltmane, tālr. 29691230,
agita.baltmane@kekava.lv

12.–16. augusts 8.30–18 7–13 gadi 24 Dienas nometne Skatuve Tev! Radošajās skatuves izpausmēs tiks veidota izrāde. Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūra 
sadarbībā ar biedrību Piedzīvojumu parks 

Reinis Zobens, tālr. 29206474,
reinis.zobens@kekava.lv, www.parkulturu.lv

12.–16. augusts 7–19 7–12 gadi 24 Dienas nometne Zanzibāras vasara Skvoša spēles pamati, fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, komandas izpratne, atbildība, augu un dzīvnieku 
daudzveidība, radošas tehnikas.

Biedrība Aktīvai vasarai Zane Ešenvalde, tālr. 29179339,
zane@zanzibara.lv, www.zanzibara.lv

12.–16. augusts 7–11 gadi 24 Diennakts 
nometne

Brīnumu kuģis Piedzīvojumu un atpūtas nometne. Vides izglītība – Baltijas jūras iemītnieki, augu valsts, ūdens sastāvs, 
kāpu josla, aizsargājamie augi. Talantu šovs.

Privātā pamatskolas Gaismas tilts 97 Sandra Legzdiņa, tālr. 26306962,
sandra@gt97.lv

2.–9. jūnijs
9.–17.jūnijs
29. jūnijs–7. jūlijs
29. jūlijs–2. augusts

6–7 gadi un 
8–16 gadi

80 Dienas un 
diennakts 
nometnes

METTA nometnes 2013 Nometnes ir futbola skolas METTA  apmācības programmas sastāvdaļa – METTA audzēkņiem. Biedrība Futbola klubs METTA Maira Mihelsone, tālr. 26430033,
maira.mihelsone@fsmetta.lv

Vecāku ievērībai! 
• Skolu realizētās radošās dienas tiek organizētas pēc Izglītības daļas iniciatīvas vai skolas piedāvājuma. 
• Novada izglītības iestādes realizē radošās dienas, izmantojot skolas pedagogu resursus, vecāku iemaksas daļa – ēdināšanas izmaksas, materiāli, transporta pakalpojumi.

Vasaras nometnes bērniem un jauniešiem

Plānotās aktivitātes 2012./2013. mācību gada skolēnu vasaras brīvlaikā

• Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
nr. 981 nometnes vadītājs slēdz rakstisku 
līgumu ar dalībnieka vecākiem vai liku-
misko pārstāvi par bērna uzņemšanu no-
metnē. Slēdzot līgumu, likumiskais pārstāvis 
vai vecāki iesniedz anketu, kurā norādīts: dati 
par bērnu, vecāku kontakttālrunis, bērna pel-
dētprasme un cita būtiska informācija par 
dalībnieku. Līgums starp bērna vecākiem un 
nometnes organizatoriem ir jāslēdz obligāti.
• Vecākiem noteikti jāinformē nometnes 
vadītājs, ja bērnam ir kādas veselības prob-
lēmas, bailes no ūdens, komunikācijas grū-
tības – lai izvairītos no nepatīkamām situāci-
jām, kuru pamatā ir informācijas trūkums par 
bērnu. Vecākiem jāzina, ka nometnes vadītājs 
šo informāciju nevienam neizplata un tā ir ne-
pieciešama vienīgi bērna interesēs. 
• Vecāku pienākums ir iesniegt nometnes 
organizatoriem izziņu par bērna veselības 
stāvokli. Šādu izziņu sagatavo un izsniedz 
ģimenes ārsts. Pieprasot izziņu, vecākiem jā-
informē ģimenes ārsts, ka tā ir nepieciešama 
nometnei, lai ārsts varētu veikt visas vajadzī-

gās pārbaudes un atzīmes. Savukārt, ja vecā-
ki vēlas pārliecināties par to, kā bērni tiks ēdi-
nāti, Pārtikas veterinārā dienesta speciālisti 
iesaka vērsties pie nometnes vadītāja un lūgt 
informāciju par plānoto ēdienkarti un uztura 
atbilstību veselīga uztura ieteikumiem.
• Rūpīgi izvērtējiet, uz kādu nometni bērnu 
laist – dienas vai diennakts, ar dzīvošanu tel-
pās vai teltīs –, noteikti ņemiet vērā bērna ve-
cumu un gatavību uz kādu laiku šķirties no 
ģimenes.
• Noskaidrojiet ne vien nometnes programmu, 
bet arī tās filozofiju un dziļāko jēgu.
• Ja nometne pastāv jau vairākus gadus, inte-
resējieties par atsauksmēm.
• Rūpīgi izlasiet līgumu ar nometnes organi-
zatoru un droši uzdodiet neskaidros jautāju-
mus.
• Uzmanīgi iepazīstieties ar nometnes iekšē-
jās kārtības noteikumiem.
• Pirms izvēlaties nometni, apzinieties moti-
vāciju un mērķi un noskaidrojiet bērna inte-
reses un viedokli, lai brīvdienas padarītu par 
skaistu vasaras piedzīvojumu. 

Noderīgi! Kas jāzina vecākiem par vasaras nometnēm

Darbs jauniešiem 
vasaras sezonā
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Baložu pilsētas pārvaldē jūnijā ir ap-
skatāma foto konkursa Baložu pilsēta 
caur foto objektīva aci dalībnieku darbu  
izstāde. 

Konkursa organizatori ir Baložu pilsētas 
jauniešu padomes jaunieši, kuri nāca klajā 
ar ideju, ka šāds konkurss būtu interesants 
un saistošs Baložu pilsētas iedzīvotājiem. 
Dalībai konkursā tika pieteiktas divdesmit 
fotogrāfijas, kuras iesūtīja kopumā 12 Ba-
ložu pilsētas iedzīvotāji. Taču autori netu-
rēja sveci zem pūra, un daži no tiem iesūtīja 
vēl citas fotogrāfijas, kuras tikušas uzņem-
tas Baložu pilsētā. Dabu vērtēšana norisi-
nājās portālā www.draugiem.lv/jickekava,  
kur organizatoru izveidotā galerijā ikvie-
nam lapas apmeklētājam bija iespēja bal-

sot par sev tīkamāko fotogrāfiju.
Vislielāko balsotāju atsaucību un līdz 

ar to pirmo vietu konkursā ar 88  balsīm 
ieguva Diānas Baumanes foto attēls ar 
nosaukumu Titurgas skaistie bērzi. Un 
divas otrās vietas savā starpā dalīja Gata 
Kārkliņa foto attēls Saulriets un Edmunda 
Andersona Rudens Titurgā, abiem dar-
biem iegūstot vienādu balsu  
skaitu 54.

Baložu pilsētas jauniešu 
padome saka paldies ikvienam 
dalībniekam un aicina apmeklēt 
jūnijā izstādi Baložu pilsēta caur 
foto objektīva aci Baložu pilsētas 
pārvaldē.

Linda Vaškevica

23. maijā Baložos tika atklāts ielu vingro-
šanas sporta laukums. Tā atklāšanas ce-
remonijā tika svinīgi pārgriezta sarkanā  
lente, kā arī ar aizraujošiem paraugde-
monstrējumiem uzstājās Latvijas ielu 
vingrošanas sporta biedrības pārstāvji, 
kas priecēja visus klātesošos.

Jaunais sporta laukums ir izveidots, patei-
coties Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģentūrai sadarbībā ar Latvijas ielu vin-
grošanas sporta biedrību.

Artūrs Zālītis

Sporta vingrošanas 
laukums atrodas 

Baložos, Skolas ielā 4.

Kad februārī Baložos tika dibināta Ba-
ložu pilsētas jauniešu padome, jaunieši 
ierosināja vairākas ideja par veselīgu un 
saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Pienā-
kot vasarai, jauniešu idejas sāk reali-
zēties arī dabā  – Titurgā top volejbola 
laukums.

5.  jūnijā Baložu pilsētas jauniešu 
padome sadarbībā ar Ķekavas novada 
sporta aģentūras Baložu sporta ini-
ciatīvu centru tikās laukumā pie Līgo 
pļaviņas, lai kopīgiem spēkiem veiktu 
pirmos sagatavošanas darbus volejbola 

laukuma tapšanai  – iebetonētu vo-
lejbola tīkla nostiprināšanai pare-
dzētos stabus. 

Jaunieši ar lielu sparu ķērās pie 
darba – raka bedres, lasīja un pienesa 
akmeņus, jauca betona maisījumu un 
nostiprināja stabus. Tuvākajā laikā no 
laukuma tiks izravētas nezāles, piegā-
dāta smilts un laukums būs pieejams 
visiem interesentiem. 

Volejbola spēles nodrošināšanai ir 
iegādāts arī tīkls un volejbola bumba, 
kuru iedzīvotājiem ir iespēja saņemt 
pret parakstu, iepriekš vienojoties par 
tās izmantošanu, zvanot pa tālruni 
28633004, un pēc spēles to nogādājot 
izsniedzējam.

Jaunatnes iniciatīvu centrs un Baložu  
pilsētas jauniešu padome vēlas pateik-
ties ikvienam, kurš atbalstīja jauniešu 
iniciatīvu volejbola laukuma izveidoša-
nā. Paldies Ķekavas novada sporta aģen-
tūras Baložu sporta iniciatīvu centram, 
Baložu pilsētas pārvaldniekam Laurim 
Bergmanim, kā arī Mārim Bomiņam un 
Gintam Kraujam par konsultēšanu lau-
kuma izveides jautājumos.

Linda Vaškevica

Volejbola laukumam topot

Titurgā top 
volejbola 
laukums

Atklāts ielu vingrošanas sporta laukums

Baložu pilsēta 
caur foto 
objektīva aci
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Dalību var pieteikt 
līdz 1. jūlijam šādās 
nominācijās:
lauku sēta, individuālā 
māja ciematā vai 
pilsētā, uzņēmums vai 
sabiedrisks objekts.

Konkursa dalībnieku 
vērtēšana klātienē 
no 1. jūlija līdz 
10. augustam.

Konkursa pieteikuma 
anketa un nolikums – 
klientu apkalpošanas 
centros Ķekavā, 
Baložos un Daugmalē 
vai vietnē 
www.kekavasnovads.lv.

Balvas, specbalvas, 
brauciens pa Latvijas 

un novada skaistākajām 
vietām! 

Uzdrīksties 
un 

piedalies!
Konkursu rīko 

Vides un labiekārtošanas daļa

Ķekavas novada 
pašvaldība 

izsludina 
konkursu

Ķekavas novada 
sakoptākā 

sēta 2013

Dari 
un radi 
zalakam 
novadam!

, -

Maijā Ķekavas novada pašvaldības 
Vides un labiekārtošanas daļā valdīja 
liela rosība, jo, kā jau dārzkopjiem ie-
rasts, šis mēnesis ir viens no aktīvāka-
jiem, jo jāpagūst gan dēstus ielikt zemē, 
lai tie priecētu novadniekus vasarā, gan 
labiekārtot rotaļlaukumus, lai prieks 
tiktu arī ģimenēm ar bērniem.

Runājot jau plašāk par paveikto vides 
labiekārtošanā, Baložu pilsēta tikusi pie 
jauniem apstādījumiem  – piecus gadus 
audzētām un veidotām pundurformas 
40  kalnu priedītēm. Tagad tās cēli aug 
pāraugušo priežu vietā pie Baložu pilsē-
tas pārvaldes. Savukārt no vecajām prie-
dēm tika izveidota mulča, ar kuru nosegta 
jauno priedīšu saknes. Mulča pilda gan 

dekoratīvās, gan arī praktiskās funkcijas, 
nodrošinot priedītēm labvēlīgus augšanas 
apstākļus un aizkavējot nezāļu rašanos. 

Novads šopavasar ieguvis 34 puķu po-
dus, kas pievienoti pie apgaismes stabiem 
Ķekavā (Nākotnes, Skolas un Gaismas ielā) 
un Baložos (Gājēju ielā). Kā stāsta labie-
kārtošanas speciāliste Inta Arbačevska, 
pirmie darbi jau sākušies pērn rudenī, kad 
iegādāti speciālie puķu podi, kas piemēroti 
tikai metāliskajiem apgaismes stabiem, un 
jau izvēlētas piemērotākās puķu šķirnes. 
Patlaban novadniekus un viesus priecē pe-
largonijas, skaivolas un blīdenes  – kopu-
mā 200 puķu dēstu jaunajos puķu podos. 

Lai izdaiļotu novadu vasarā ar krāsai-
niem akcentiem, Vides un labiekārtošanas 
daļa sadarbībā ar dārzniecību Kronis-93, 

ar kuru noslēgts sadarbības līgums, paš-
valdības teritorijā iestādījusi 1100  vasa-
ras puķu dēstu, kā arī vietām atjaunojusi 
ziemciešu klāstu. Vasaras puķes priecēs 
arī Daugmalē, kur tās dēstītas Daugmales 
dienas centra Adatiņas apmeklētāju dari-
nātajās puķu kastēs. 

Savukārt ģimenes ar bērniem varēs 
priecāties arī par jaunajiem rotaļu elemen-
tiem. Ķekavā tā dēvētajā saliņā – par kāpe-
lēšanas un līdzsvaru šūpolītēm, aiz tirdz-
niecības centra Dālderi – rotaļu mājiņu un 
līdzsvaru baļķi, bet Baložos, pie pārvaldes, 
mazie ķipari varēs iemēģināt divas šūpo-
les – līdzsvara un īpaši maziem bērniņiem 
paredzētas. Savukārt Daugmalē bojātā 
smilšu kaste nomainīta ar jaunu, kam klāt 
pievienota arī spēļu mājiņa. Šo visu rotaļu 
elementu iegāde pašvaldībai izmaksājusi 
aptuveni 3000 latu.

Vineta Bērziņa

Ar Eiropas Zivsaimniecības fonda 
(EZF) finansiālu atbalstu Ķekavas 
starptautiskā sadraudzības biedrība 
ir realizējusi projektu Rotaļu laukuma 
iekārtošana Ķekavā, Pliederu ielā 2.

Projekta rezultātā ir ierīkots labiekārtots 
bērnu rotaļu laukums iepretim Ķekavas 
vidusskolai, kas aprīkots ar kompleksiem 
rotaļu laukuma elementiem kāpšanai, šļūk-
šanai un skraidīšanai bērniem, šūpoles, di-
vas lapenes  – bērniem un pieaugušajiem, 
kur uzkavēties ēnā, kamēr bērni rotaļājas, 
vai arī lai paglābtos no lietus. Drošībai ir 
ierīkots žogs apkārt rotaļu laukumam, lai 
novērstu bērnu izskriešanu uz ielas. 

18.  maijā notika rotaļu laukuma at-
klāšanas svētki, kuros piedalījās aptuveni 
100 iedzīvotāju – pieaugušie un bērni, no-
tika atrakcijas un sacensības virves vilkša-
nā. Patīkama laika pavadīšana bija nodro-
šināta visu vecumu cilvēkiem.

Šī projekta realizācijas izmak-
sas atbilstoši projekta pieteikumam ir 

Lai vasarā priecē puķes

Jauns rotaļu laukums Ķekavā

10  744,80  lati, no kuriem 9670,32  lati 
tiek segti no EZF līdzfinansējuma. Papil-
dus tam aptuveni 7000  latu tika ieguldīti  
zemes darbu veikšanā laukuma pamatnes 
sagatavošanai.

Turpinājumā plānots papildināt rotaļu  
laukumu ar āra trenažieru elementiem. 
Tad ne tikai bērni varēs aktīvi darboties un 
rotaļāties šajā laukumā, bet arī viņus pava-
došie vecāki un vecvecāki varēs lietderīgi 

pavadīt savu brīvo laiku. Rotaļu laukums 
ir brīvi pieejams bez maksas visiem iedzī-
votājiem un novada viesiem. 

Biedrība pateicas projekta realizēšanā 
un rotaļu laukuma atklāšanas pasākuma 
organizēšanā Ķekavas novada pašvaldībai, 
uzņēmumiem Ķekavas sadzīves servisa 
centrs, Malinauskas & Co, Baltās naktis, 
ACB un Piepusamie.lv. 

Māris Ozoliņš

Jaunais rotaļu laukums 
Pliederu ielā 

Puķu podu piestiprināšana un jaunie apstādījumi pie Baložu pilsētas pārvaldes
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Starptautiskā brīvprātīgo organizācija AFS 
Latvija aicina palīdzēt atrast ģimenes,  
kuras vēlas gūt brīvprātīgā pieredzi, kļūs-
tot par viesģimeni apmaiņas programmas  
dalībniekiem, kuri Latvijā viesosies nepil-
nu gadu un mācīsies vietējās skolās. 

AFS Latvija Uzņemšanas koordina-
tore Ilze Liepiņa informē, ka par viesģi-
meni var kļūt kādam viesskolēnam no 
Austrālijas, Brazīlijas, Beļģijas, Itālijas, 
Čīles, Kostarikas, Ungārijas, Taizemes, 
Turcijas, Vācijas vai Venecuēlas.

Kas nepieciešams no viesģimenes? 
Vēlme visai ģimenei gūt šo pieredzi, 
brīva gultasvieta, nodrošināt skolēnu ar 
ēdināšanu, uzņemt kā savu ģimenes lo-
cekli un būt spējīgiem pieņemt citādo. 

Ja vēlaties uzņemt ārvalstu skolēnu 
savā ģimenē, ir jāpiesaka sava dalība šajā 
apmaiņas programmā. To var paveikt, aiz-
pildot pieteikuma formu interneta vietnes 
http://www.afs.lv sadaļā Piesakies tagad!, 
zvanot Ilzei Liepiņai pa tālr. 67280646 
vai rakstot uz Ilze.Liepina@afs.org.  
Viesģimeņu pieteikumus organizācija 
gaidīs līdz jūlija sākumam.

Viesskolēni ierodas šogad 23.  au-
gustā un dodas prom nākamā gada 
28.  jūnijā. Dalībnieku vecums ir 15–
18 gadi. Viesskolēnu sarakstu un video 
par citu ģimeņu pieredzi viesskolēna 
uzņemšanā var uzzināt AFS Latvija in-
terneta vietnē. 

AFS Latvija nodrošina starpkultūru 
mācīšanās iespējas, lai palīdzētu cilvē-
kiem attīstīt zināšanas, iemaņas un sa-
pratni, kas nepieciešams, lai radītu tais-
nīgāku un mierpilnāku pasauli.

AFS Latvija mērķi un darbības 
joma: starpkultūru izglītības un starp-
kultūru sakaru ar skolēnu, studentu, 
dažādu profesiju pārstāvju un ģimeņu 
apmaiņas programmu palīdzības visā 
pasaulē veicināšana, prasmju uz zināša-
nu, kas nepieciešamas dažādu pasaules 
kultūru pieaugošo savstarpējo sakaru 
attīstībai, sniegšana biedrības bied-
riem, skolēniem, studentiem, ģime-
nēm, izglītības darbiniekiem un citām 
ieinteresētām personām, brīvprātīgo  
darba veicināšana, piesaistot arvien 
vairāk jauniešu, labdarības veicināšana, 
tolerances veicināšana, izpratnes par 
dažādām kultūrām veicināšana, valodu 
apgūšanas stimulēšana. 

Kopš 1990. gada AFS Latvija nosūtījusi 
vairāk nekā 500 un uzņēmusi vairāk nekā 
700  dalībnieku starptautiskās apmaiņas 
programmās, iesaistot aptuveni 100 skolu 
visā Latvijā. AFS Latvija darbību Latvijā 
iniciējusi un atbalsta Izglītības un zināt-
nes ministrija, par organizācijas patronesi 
kļuvusi valsts bijusī prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga. Kopš 2009. gada 26. novembra 
Finanšu ministrija organizācijai piešķīrusi 
sabiedriskā labuma statusu.

Vineta Bērziņa

25. maijā tirdzniecības centrs Liiba 
aicināja gan mazus, gan lielus uz 
Ģimenes svētkiem, kuros visa ģimene 
ne tikai varēja vērot, bet arī piedalī-
ties interesantās aktivitātēs.

Jau no paša rīta pie tirdzniecības centra pul-
cējās suņu mīļi, jo biedrība Astes gredzenā  
ceturto gadu rīkoja Paklausības ralliju. 
Šogad rallija trasē devās 20 komandas, kur 
saimniekam ar savu mīluli bija jāpārvar 
dažādi pārbaudījumi. Šeit galvenais – cik 
saskaņoti darbojas abi komandas biedri, 
jo tiem, kas mīl dzīvniekus, suns nav tikai 
mājas sargs, bet gan draugs – sabiedrotais.

Paklausības rallijā varēja vērot ne tikai 
dažādu šķirņu, bet arī bezšķirnes suņus, un 
sacensībās dalībnieki piedalījās vairākās –  
bērnu, iesācēju un profesionāļu  – klasēs. 
Gandarījumu un patiesas emocijas guva 
gan skatītāji, gan dalībnieki, bet balvas 
tika visiem! Organizatori saka paldies 
TC Liiba, organizācijai Royal Canin un  
SIA Tropic. 

Pusdienlaikā visi izsalkušie tika gaidīti 
uz Ņammas Hamburgeru ēšanas sacensī-
bām, kur tika noskaidrots veiklākais ēdājs. 
Uzvarētāji tika pie dāvanu kartēm no eks-
presrestorāna Ņamma.

Īpašu pārsteigumu sarūpēja veikals 
Regatta. Šeit notika Alus mašīnas izsole. 
Un nu kāda ģimene uz Līgo svētkiem varēs 
mieloties ar mājās gatavotu kvasu vai alu.

Kā vienmēr paši aktīvākie darboties 
gribētāji bija bērni – tad nu arī viņiem bija 
sarūpētas izklaides, konkursi un saldas 
balvas. Īpašs paldies veikalam Elvi par pa-
sākuma atbalstu.

Šajā dienā Ģimenes svētki lieliski savi-
jās ar Ķekavas novada uzņēmēju padomes 
un Tūrisma informācijas centra organi-
zēto orientēšanās pasākumu Iepazīsti sa-
vējos 2013. Pasākuma bildes apskatāmas  
www.liiba.lv bilžu galerijā.

Inga Pinne,
Agita Eizenberga

Biedrība Solis tuvāk šogad aprīlī pieda-
lījās starptautiskā projektā Moldovā, 
kura mērķis bija apgūt spēļu un rotaļu  
pielietošanu diskusijās, pasākumu 
 izvērtēšanā un kolektīva saliedēšanā. 

Rotaļas un spēles spēj krasi uzlabot noskaņo-
jumu un radīt papildu pozitīvu enerģiju, kas 
palīdz mobilizēt radošam un saliedētam dar-
bam, tomēr, lai šo metodi pielietotu, ir jābūt 
zināšanām par laiku, vietu un spēles izvēli, lai 
sasniegtu konkrēto rezultātu. 

Ņemot vērā, ka biedrība aktīvi iesais-
tās dažādu aktivitāšu organizēšana, radošo 
darbnīcu realizēšanā, šī projekta ietvaros ie-
gūtās zināšanas un apgūtās prasmes tā turp-
māk varēs pielietot, organizējot dažādus pa-
sākumus Ķekavas novada iedzīvotājiem.

Projekts tika realizēts Eiropas Savienī-
bas programmas Jaunatne darbībā ietvaros, 

un tajā piedalījās pārstāvji no 14  valstīm  –  
Armēnijas, Azerbaidžānas, Bulgārijas, Če-
hijas, Igaunijas, Gruzijas, Grieķijas, Latvijas, 
Moldovas, Polijas, Rumānijas, Zviedrijas, 
Turcijas un Ukrainas.

Tāpat aprīlī biedrības Solis tuvāk pārstāvji 
devās uz Bulgārijas galvaspilsētu Sofiju pro-
grammas Eiropa pilsoņiem ietvaros. Program-
mas mērķis ir motivēt, informēt, konsultēt un 
palīdzēt nevalstiskajām organizācijām Eiropas 
sociālā fonda apguvē, dalīties pieredzē un ap-
mainīties ar pieredzi, īstenot sadarbību Eiropas 
līmeņa pilsoniskās sadarbības organizācijās.

Projektā notika praktiska apmācība, 
piemēram, projekta idejas noformulēšanā, 
partneru piesaistē, projekta veidlapas aizpil-
dīšanā un aktivitāšu realizēšanā. Tika izvei-
dota Resursu centra vietne septiņās valodās, 
tostarp latviešu valodā. 

Tikšanās laikā biedrības pārstāvjiem bija 

iespēja gūt pieredzi līdzīgās aktivitātēs no 
Austrijas, Rumānijas, Francijas, Slovēnijas, 
Itālijas un Grieķijas kolēģiem, kas arī ir šī pro-
jekta partneri. Realizējot šo projektu Ķekavas 
novadā, paveras plašas iespējas veiksmīgas 
turpmākās sadarbības veicināšanai gan uzņē-
mumiem, gan nevalstiskajām organizācijām.

Aprīlī notika biedrības Solis tuvāk rea-
lizēts apmaiņas projekts Pirms kristiešu 
mantojuma krustcelēs Armēnijā. Projektā 
piedalījās sabiedriskās organizācijas no se-
šām valstīm – Latvijas, Bulgārijas, Slovēnijas,  
Ukrainas, Moldovas un Armēnijas.

Projekta mērķis bija iepazīstināt dalīb-
valstis ar katras valsts pagānu tradīcijām, kā 
arī iepazīt citu valstu tradīcijas. Katru valsti 
pārstāvēja pieci jaunieši vecumā no 18  līdz 
26 gadiem.

Projekts tika realizēts ar Eiropas Savienības 
palīdzību. Šo desmit dienu laikā notika katras 
dalībvalsts pagānu tradīciju prezentācijas un 
kultūras vakari, kur tika klātesošie iepazīstināti 
ar valstu kultūru un ēdieniem. Šāda projekta 
ieguvums ir citas tautas kultūras iepazīšana, 
jaunu sadarbības partneru iegūšana un plašāks 
skats uz apkārt notiekošo. Projektam noslē-
dzoties, visi jaunieši kļuva atvērtāki un brīvāki. 
Starp daudzu valstu jauniešiem valstīm izvei-
dojās ļoti ciešas un draudzīgas attiecības, uztu-
rot sazināšanos pēc projekta. Projekta mērķis 
tika sasniegts, un jaunieši ir atvērti un motivētu 
dalībai jauniešu apmaiņas projektiem. 

Bet jūnijā divi jaunieši piedalīsies apmācī-
bas projektā Polijā un divi – Armēnijā. Vairāk 
informācijas par iespēju dalībai biedrības So-
lis tuvāk realizētajos projektos saņemsiet, no-
sūtot e-pastu uz adresi solis.tuvak@inbox.lv.

Linda Znotiņa

Meklē viesģimenes 
ārvalstu skolēniem 

NVO piedalās starptautiskajos projektos

Ģimenes svētkos rullē paklausības rallijs

Mirkļi no ģimenes svētkiem

Starptautiskais projekts Moldovā
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Ļoti paticis gleznot, strādāt rokdar-
bus un tā 90. gados aizgājusi mācīties pie 
mākslinieces Lilitas Postažas aust gobe-
lēnus. Zentas kundze sāka darboties rok-
darbu klubiņā Labieši, auda gobelēnus  – 
lielāku un mazāku formātu darbus, kuri 
ātri ieguva skatītāju atzinību. Un tad per-
sonālizstādes  – Ķekavā, Ķekavas novadā,  
Baldonē, Nītaurē, Kuldīgā, Krustpilī. Nu 
savam priekam cienījamā māksliniece 
Zenta Veisa – vai mīļāk – Zentiņa, nenogu-
rusi tamborē, ada, šuj un izšuj, tā darināti  

kostīmi kleitas, mēteļi, dažāda izmēra 
tamborējumi, galdauti, sedziņas.

Katru gadu Zentiņas kundze piedalās 
rokdarbu klubiņa Labieši darbu parādē. 
Man un Labiešiem ir pienākums Zentas 
Veisas vārdu ierakstīt Ķekavas novada 
goda grāmatā par izcilību un mūža iegul-
dījumu mākslas darbu radīšanā. Ceram, 
ka uz valsts svētkiem novadā atjaunos 
šo tradīciju. Bet šodien Zentas kundzei  
sakām paldies un vēlam labu veselību.

Dzintra Maļinovska
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“Lattelecom” projekts, 
kurā cilvēki bez maksas 
var  apgūt pamatprasmes 
darbā ar datoru.

Trīs dienas, trīs stundas (astronomiskās).
Datorapmācības senioriem – 

cilvēkiem, kas sasnieguši 
50 gadu robežu.

Nodarbības notiek Ķekavas vidusskolas 
vai privātās pamatskolas 

Gaismas tilts 97 datorklasē.
Pasniedzēja Anda Knospiņa, 

informātikas skolotāja.
Nodarbības notiek jūnija sākumā un  

augustā beigās, laikus precizēs atkarībā 
no izvēlētās programmas.

Pieteikties pie pasniedzējas pa 
tālr. 26579760 vai interneta vietnē 

www.piesledzieslatvija.lv.

• Vienas dienas ekskursija uz Alūksni – 
12., 19. (Katlakalns), 23. vai 30. jūlijā.
• Ekskursija uz Vāciju 
Reinas un Mozeles ielejas.
• Ekskursija ar Baldones ceļotāju 
uz Šveici (no 29.  jūlija līdz 5.  augus-
tam) – Ls 250. 
• Divu diena ekskursija uz 
Sāremu un Kuršu kāpu.
Pieteikties pie Māras Brikules pa tālr. 
29613774 vai personīgi, ierodoties ceturtdie-
nās plkst. 11–13 Ķekavas kultūras namā. 

Valde
Priekšsēdētāja Ludmila Petruša, 
valdes locekļi  – Juris Krūmiņš, Ilga Priede, 
Brigita Aužele, Ludmila Cīrule

Padome
Ķekava  – Ludmila Petruša, Ilga Priede, 
Veneranda Cīrule, Slāvija Priedīte, Ingera 
Bērziņa, Brigita Aužele, Anna Zgirska, Dzintra 
Maļinovska, Aina Ansone, Zinta Jurberga, 
Aira Švalkovska, Māra Brikule, Anna Murāne
Baloži – Mudīte Oļeinika, Aija Kārkliņa, Lilija 
Ļaksa, Ludmila Cīrule, Helēna Andersone
Daugmale  – Juris Krūmiņš, Jānis Ābele, 
Ļubova Kamaldiņa, Beatrise Rudzroga,
Rāmava, Katlakans – Vanda Akmeņkalne
Valdlauči – Valdis Paeglis

Biedrības pārstāvis Latvijas pensionāru 
federācijā
Jūlijs Kruževņaks

Jomu atbildīgie 
• Par jubilāru sveikšanu – Ludmila Petruša, 
Brigita Aužele,
• par kultūras pasākumiem  – Dzintra 
Maļinovska,
• par teātra izrādēm – Vanda Akmeņkalne,
• par ekskursijām – Māra Brikule,
• par sportu – Ingera Bērziņa,
• par transportu – Ilga Priede,
• par visām atpūtas aktivitātēm Baložos – 
Mudīte Oļeinika, Daugmalē  – Beatrise 
Rudzroga

Tikšanās
• Valdes sēde – katru ceturtdienu plkst. 11 
Ķekavas kultūras namā.
• Padomes tikšanās – vienu reizi mēnesī. 
• Iesniegumus par jaunu biedru uzņem- 
šanu  – ceturtdienās plkst. 11–13 Ķekavas 
kultūras namā.

Kontakti
• Ludmila Petruša (Ķekava) – 
tālr. 26076086, 20281021
• Juris Krūmiņš (Daugmale) – 
tālr. 27871520
• Beatrise Rudzroga (Daugmale) – 
tālr. 29885921
• Mudīte Oļeinika (Baloži) – tālr. 28314746
• Vanda Akmeņkalne (Rāmava, Katlakalns) – 
tālr. 28794452

25. maijā Ziemeļblāzmas kultūras pilī 
norisinājās Līnijdeju senioru pava-
sara kauss  2013, kurā piedalījās arī 
Ķekavas senioru līnijdeju un kantri 
deju kolektīvs Pīlādžu vīns. 

Lai gan kolektīvs ir samērā nesen izveidots, 
tas ieguva godpilno 3.  vietu savā vecuma 

grupā. Šāds pasākums Latvijā notika pirmo 
reizi, un tajā bija ieradušās 12 komandas.

Paldies Ķekavas novada domei par at-
balstu tērpu iegādē. Aicinām visus intere-
sentus, kuriem patīk dejot, bet nav pāra, 
pievienoties mūsu nodarbībās trešdienās 
plkst. 15 Ķekavas kultūras namā.

Dzintra Rozīte

Ceriņi nav tikai skaisti ziedoši koki  – 
tie lieliski palīdz arī pret dažādām 
slimībām un kaitēm, var izmantot 
ziedus, pumpurus, lapas un mizas. 
No ceriņu ziediem var pagatavot pat 
 ievārījumu. 

Anna Zgirska bija izveidojusi nelielu buk-
letiņu par ceriņu izmantošanu, kuru pa-
sniedza pensionāru biedrības Polārblāzma 
rīkotajā Ceriņziedu ballē 25. maijā krāšņā-
kajam ceriņziedam. Galvenā ceriņa zieda 
titulu ieguva pirmā dāma Anna Otikova, 
pirmais kungs Mārtiņš Rukšāns. Uz ce-
riņziedu parādi tika izvirzīti 13  vakara  
dalībnieki.

Lidija Māliņa ne tika sevi interesanti 
pasniedza, bet arī bija pagatavojusi ceriņzie-
du medu. Baltākā ceriņzieda titulu ieguva 
Maiga Matveja pašas darinātā vakara tērpā. 
Ar lillā adīto tērpu pārsteidza Zenta Veisa.

Par Zentu Veisu gribu uzrakstīt ne-
daudz vairāk. Ķekavas kultūras namā tikko  
bija redzama kārtējā Zentas kundzes gobe-
lēnu darbu izstāde, kas bija veidota krust-
dūrienu tehnikā. Zenta Ķekavā dzīvo jau 
vairāk nekā 20 gadus. Viņas dzīves stāsts 
ir ļoti interesants – mācījusies poligrāfijas 
mākslas arodskolā, strādājusi tipogrāfijā 
par burtlici, žurnālā Zvaigzne par redaktori,  
Rīgas Modes namā par šuvēju. 

26. maijā Doles Tautas namā pirmo  
reizi Ķekavas novadā tika rīkots 
labdarības tirdziņš  – andele Skapja 
bode – kumode.

Pasākumā piedalījās vairāk nekā 20 tirgotā-
ju. Andeles laikā ikviens varēja atnest kādas  

labas lietas no sava skapja, kuras vairs pats 
neizmanto, bet kas noteikti patiktu citiem. 
Tās varēja pirkt, pārdot, mainīt vai vienkārši 
uzdāvināt. Savukārt neizpārdotās lietas ik-
viens varēja atstāt labdarībai, jo pasākuma 
laikā darbojās arī labdarības centrs. Andelē 
drīkstēja piedalīties personas no 16 gadiem.

Senioriem – projekts 
Pieslēdzies, Latvija!

Ekskursijas pensionāriem!

Ķekavas novada pensionāru 
biedrība Polārblāzma

Prieks garam un ķermenim

Pirmo reizi notiek skapja bode 

Ceriņu mirklis un mūžs

Zenta Veisa savā gobelēnu darbu izstādē 
Ķekavas kultūras namā

Skapja bodē aktīvi darbojās Ķekavas 
novada jaunatnes iniciatīvu centra pār-
stāvji. Paldies par palīdzību jauniešiem  – 
Arnoldam, Irmai, Ievai, Alisei, Agatei un 
Katei, Ķekavas novadpētniecības muzeja 
vadītājai Inārai Rumbinai un Ķekavas no-
vada pašvaldības kultūras aģentūras saim-
niecības pārzinei Andai Kirilovai. 

Paldies visiem, kas ziedoja savas lietas 
labdarībai, kuras tika nogādātas sociāla-
jam dienestam Daugmalē. Saņemot pozi-
tīvu novērtējumu un iedzīvotāju atsauks-
mes, plānosim rīkot šādus pasākumus 
biežāk.

Skapja bode – kumode tapa sadarbībā 
ar biedrību Solis tuvāk, Ķekavas novada 
pašvaldības kultūras aģentūru un Ķekavas 
novada Jaunatnes iniciatīvu centru. 

Antra Liepiņa

Skapja bode – kumode 
Doles Tautas namā
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Paziņojums  par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 
Daugmales pagasta administratīvajā teritorijā no 1.07.2013.

Ķekavas novada pašvaldība informē Ķekavas novada iedzīvotājus – Daugmales pagasta adminis-
tratīvajā teritorijā, kur sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veic Ogres SIA Marss, no 2013. gada 
1. jūlija gaidāmas maksas izmaiņas.

Līdzšinējās maksas vietā, kas bija 6,04 Ls/m³ (bez PVN), Daugmales pagasta iedzīvotājiem 
būs jāmaksā mazāk, ņemot vērā 16.05.2013. starp Ķekavas pagasta pašvaldību un SIA Marss 
noslēgtā līguma nr.  21-25/13/21 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugmales pagas-
ta administratīvajā teritorijā 3.1. punktu – apsaimniekotājs atkritumu savākšanu un izvešanu 
veic par Līgumā noteiktu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 4,14 Ls /m³ (bez PVN).  
Līgums spēkā līdz 1.01.2015. 

SIA Marss rakstiski brīdinās visus savus klientus par maksas izmaiņām. Par jautāju-
miem, kas saistīti ar SIA Marss pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, konteineru veidu, tilpu-
mu, izvešanas biežumu un to vēlamajām izmaiņām, lūdzam sazināties ar apsaimniekotāju  
(e-pasts: ogres.sia.marss@gmail.com, tālr. 65022645, 26140399).

Atgādinām, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmajai daļai, ik-
viens sadzīves atkritumu radītājs piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, 
kurš ir noslēdzi attiecīgu līgumu ar pašvaldību.

Sigita Varika, Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja

Par detālplānojuma izstrādes sākšanu nekustamajā īpašumā
 Skolas iela 20, Baložos

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 23. maija lēmumu nr. 2 § 1. Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Skolas iela 20, Baložos (protokols nr. 9) sākta detālplā-
nojuma izstrāde ar mērķi pamatot puspansijas apartamentu ciematu apbūvi senjoru ģimenēm un 
vientuļniekiem nekustamajā īpašumā Skolas iela 20, Baložos.

Atbilstoši Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.–2020. gadam terito-
rijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas 
(JD) un Līnijbūvju izbūves teritorijas (L).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas 
teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt 
apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai nosū-
tīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67936019, e-pasts novads@kekava.lv.

Par izmaiņām izdotajā darba uzdevumā detālplānojumā Baložu iela 7, 
Baložos detālplānojums grozījumu izstrādei

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 23. maija lēmumu nr.  2. § 4. Par grozījumiem 
16.08.2012. lēmumā nr. 2.§ 4. Par detālplānojuma Baložu iela 7, Baložos detālplānojums gro-
zījumu izstrādes uzsākšanu daļā (protokols nr. 9) detālplānojuma grozījumu sastāvā iekļauts ne-
kustamais īpašums Doles iela 3, Baložos.

Detālplānojuma grozījumu mērķis ir pamatot vietējās tirdzniecības iestādes būvniecību ne-
kustamajos īpašumos Baložu iela 5, Baložu iela 7, Uzvaras prospekts 2A un Doles iela 3, Baložos.

Atbilstoši Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.–2020. gadam teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas (JD).

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt 
apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai nosū-
tīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagas-
tā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67936019, e-pasts novads@kekava.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu 
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 17. janvāra lēmumu nr. 2. § 9. Par detālplānoju-
ma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rūķi-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 
(protokols nr. 2) ir sākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Rūķi-1, kadastra 
numurs 8070 008 1054.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021.  gadam, teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās apbūves teritorijas (JDzD1), kur atļauta savrupmāju, 
dvīņu māju, rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu namu apbūve.

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. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai nosū-
tīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, 
LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67935861.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu nekustamajā īpašumā Rūķi
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 17. janvāra lēmumu nr. 2. § 8. Par detālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rūķi, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols nr. 2) ir 
sākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rūķi, kadastra numurs 8070 008 0336.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021.  gadam teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana – Jaukta dzīvojamās apbūves teritorijas (JDzD1), kur atļauta savrupmāju, 
dvīņu māju apbūve.

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. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai nosū-
tīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, 
LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67935861.

Par detālplānojuma izstrādes sākšanu nekustamajā īpašumā 
Dārznieku ielā 56, Ķekavā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 17. janvāra lēmumu nr. 2. § 10. Par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Dārznieku ielā 56, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas 
novadā (protokols nr. 2) ir sākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Dārznieku ielā 
56, kadastra numurs 8070 008 0480, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1677.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā (atļautā) iz-
mantošana Jauktas dzīvojamās apbūves teritorijas (JDzD1), kur atļauta savrupmāju, dvīņu māju apbūve.

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. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai nosū-
tīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, 
LV–2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67935861.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes sākšanu 
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2013. gada 18. aprīļa lēmumu nr. 2. § 13. p. (protokols nr. 8) Par  
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Erceni, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas 
novadā sākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Erceni, kadastra numurs 8070 001 0011.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas plānotā (at-
ļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums 
JDzD1, Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL). 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma Erceni plānoto (atļauto) izmantošanu 
uz Jauktas ražošanas un darījumu teritoriju (JRD).

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

Priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt 
apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai no-
sūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas ielā 19, k.  9, Ķekavā, Ķekavas 
novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67847161.

Paziņojums par detālplānojuma Rāmavas ielas izveidei 
nodošanu publiskajai apspriešanai

Ķekavas novada dome 2013. gada 23. maijā pieņēmusi lēmumu nr. 2. § 6 Par detālplānojuma 
projekta Rāmavas ielas izveidei nodošanu publiskajai apspriešanai.

Detālplānojuma uzdevums ir pamatot Rāmavas ielas posma izveidi un veikt zemes vienību 
sadalīšanu nekustamajos īpašumos Ādiņas un Ādiņas-2 Rāmavā.

Detālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts līdz 2013. gada 4. jūlijam. 
Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks 2013. gada 27. jūnijā plkst. 18 Ķekavas novada pašval-
dības ēkā, 24. kabinetā, Gaismas iela 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma projektu iespējams iepazīties Ķekavas novada 
pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašval-
dībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Tiks pieņemti 
rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekš-
likuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās plkst. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu 
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2010. gada 15. jūlija lēmumu nr. 2. § 2. 5. p. (protokols nr. 14) 
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Dārznieki (kadastra nr. 8070 008 
1013), Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā 
īpašumā Dārznieki, kadastra numurs 8070 008 1013

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021.  gadam, teritorijas plānotā 
(atļautā) izmantošana Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, kā 
arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

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. 9–13 un ceturtdienās plkst. 14–19 vai 
nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas 
novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālr. 67847161.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Vecgaņģi-3, Ķekavā, Ķekavas pagastā,  
Ķekavas novadā, detālplānojuma publisko apspriešanu

Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas no-
vada domes 23.05.2013. lēmumu nr. 2. § 5. p. (prot. nr. 9) Par detālplānojuma Vecgaņģi-3 projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma mērķis ir biroja-servisa centra būvniecība Jauktas ražošanas un darījumu 
apbūves teritorijā JRD atbilstoši spēkā esošajai Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plāno-
jumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

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

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 27. jūnijā plkst. 18 Ķekavas novada 
pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novads, 24. kabinetā.

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšliku-
mus 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. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 
9–13, ceturtdienās plkst. 14–19.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz sabiedriskās apsprieša-
nas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegu-
mā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām 
personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.
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2013. gada 11. jūnijs

Sveicam
Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,

Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,

(I. Ziedonis)

 Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2013. gada maijā
 reģistrēti jaundzimušie

Armands Semjonovs,
Artjoms Čvarkovs,

Artjoms Kuzņecovs,
Artūrs Kalsers,
Emīlija Zaķe,
Emīls Saulītis,
Fēlikss Vilcāns,

Gustavs Aristarhovs,
Kevins Auziņš,

Laura Estere Upeniece,
Laura Vilmaniete,

Lāsma Majore,
Letīcija Buliņa,
Līva Bērziņa,

Marko Heislers,
Marks Ummers,
Meldra Ivanāne,

Pēteris Vecvagars,
Rebeka Reikmane,

Renārs Kārkliņš,
Ričards Tarvāns,

Rojs Heislers,
Semjons  Savins,

Valters Vičaks.

Sirsnīgi sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Griez seju savu pret sauli,
Un pagriez to vienmēr pret gaismu,

Tad ēnas aiz muguras ies. 
Ej tā savu dzīves ceļu

Un domā par ejamo posmu,
Lai ēnas tev netraucētu. 

(Lelde Petraite)

Ķekavas novadā 
2013. gada jūnijā
Ķekavas pagastā 

80 gadu jubileju svin
Aija Aizpure,

Jeļena Kuharčuka,
Laima Norberte,

Stepanida Ozoliņa,
Vladimirs Černouckis,

85 gadu jubileju svin 
Alīda Puriņa,
Ausma luika,

Biruta Jaudzema,
Broņislava Kalpiša,

Ingrīda Drudze,
Janīna Keiša,
Zidrīte Paula,

90 gadu jubileju svin 
Broņislava Brīvere,

Baložu pilsētā
80 gadu jubileju svin 

Anatolijs Budņevičs,
Rita Šalme,

90 gadu jubileju svin 
Helena Stvol.

Vēlam veselību, izturību un 
dzīvesprieku!

Sveicam
Nu jūs ieburti viens otra gredzenā,

Dzīves zelta gredzenā slēgti.
Nu jums kopīgas dienas un nedienas,

Pusnakts tumsa un saules lēkti.
Nu jums pieder tas, ko nav iespējams 

dāvināt,
Tas, kas mūžībai jāizlūdzas, –

Vissaldākais auglis no dzīvības koka-
Vārdā, ko saucam par mīlestību.

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2013. gada maijā
salaulāti

Boriss Adjutovs un Tamāra Gricevska,
Normunds Ābrants un Biruta Gabrāne,

Valdis Krumholcs un Inita Dektere,
Romāns Kuhars un Svetlana Migda.

APSVEICAM! 
Ķekavas novada dome

Mūžībā pavadīti
Tajās lapās, ko mūžības 

Vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2013. gada maijā
 reģistrēti mirušie

Aldona Matule (1916),
Harijs Tūns (1939),

Jurjānis Leišavnieks (2013),
Laimonis Ernests Zembahs (1927),
Laimonis Zigfrids Neilands (1941),

Larisa Beļanceva (1974),
Milda Krēģe (1929),

Svetlana Stepanova (1952),
Viktors Vasiļjevs (1972),

Vladislavs Krasovskis (1941),
Žanis Gunārs Šperlis (1926).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Līdzjutības
Noriet saule vakarā,

Meža galus zeltīdama.
Nolīkst klusi sirma galva,

Saules ceļu aiziedama.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Laurai Kauliņai, vecmāmiņu  

aizsaulē pavadot.
Ķekavas novada pašvaldības kolēģi

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs.

Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Dalām bēdu smagumu ar 
ilggadējās Ķekavas vidusskolas 

skolotājas  
Annas Damlicas tuviniekiem. 

Ķekavas vidusskolas kolektīvs

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.

Paliek vien dvēseles gaisma...
(Ā. Elksne)

Skumjās esam kopā ar ilggadējā 
medicīnas darbinieka  

Jāzepa Ladusāna tuviniekiem,  
viņu mūžībā aizvadot. 

Ķekavas novada pašvaldība,  Daugmales 
pagasta pārvaldes kolektīvs, 

Daugmales iedzīvotāji 

Skumju brīdī, atvadoties 
no Annas Damlicas,

 izsakām visdziļāko 
līdzjūtību tuviniekiem.

Ķekavas vidusskolas laika kolēģes  
Marika, Maira, Rita, Vija, Egita, Silvija

Pašvaldības autobusa maršruts uz Katlakalna kapiem 2013. gadā
14., 21., 28. jūnijā, 5., 12., 19., 26. jūlijā, 2., 9., 16., 23., 30. augustā 

Ķekava–Katlakalna kapi
9.00 Ķekava, satiksmes autobusa 

galapunkts
9.25 Baloži, veikala IKI stāvlaukums
9.35 Titurga, pārvaldes ēkas 

stāvlaukums
9.45 Katlakalna kapi

Autobusi: Setra 313, GT 2822, vadītājs Ilmārs Mašals
Mercedes Benz, DZ 1568, vadītājs Aivars Žebris, Mercedes Benz, HN 7384, vadītājs Einārs Kalniņš

Katlakalna kapi–Ķekava
13.00 Katlakalna kapi
13.15 Baloži, veikala IKI stāvlaukums
13.25 Titurga, pārvaldes ēkas 

stāvlaukums
13.45 Ķekava, satiksmes autobusa 

galapunkts

Aicinām darbā 
pārdevējus-konsultantus 
jaunajā AS Drogas veikalā TC A7.

Mēs vēlamies, lai
• tu esi aktīvs un cilvēkus mīlošs,
• smaids būtu tavas garderobes 
neiztrūkstoša sastāvdaļa,
• tev ir vēlme mācīties un attīstīties,
• tev ir 18 gadi un pabeigta vidējā 
izglītība,
• tu spētu runāt klientu valodā (latviešu 
un krievu valodas zināšanas).

Mēs tev piedāvājam
• stabilu atalgojumu un ikmēneša 
prēmijas,
• sociālās garantijas un veselības 
apdrošināšanu,
• profesionālu apmācību un karjeras 
izaugsmes iespējas,
• kļūt par aktīva un atraktīva kolektīva 
daļu.

Papildu informācija pa tālr. 67084839.
CV un pieteikumu gaidīsim uz e-pastu 
darbs@drogas.lv. 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks 
iekļauti atlases otrajā kārtā.

Darbs

Rimi hipermārkets A7 (Ķekavas novadā Krustkalnos) 
aicina pievienoties savai komandai 

pārdevējus (-as)-kasierus (-es), pavārus (-es), maizniekus (-ces)

STRĀDĀJOT Rimi veikalā A7, Ķekavas novadā, TU IEGŪSI:
• pozitīvus, draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
• stabilu atalgojumu, kas tiek pārskatīts pēc pārbaudes laika (3 mēnešiem);
• drošu darbu un visas sociālās garantijas;
• elastīgu darba grafiku;
• bezmaksas pusdienas, kafiju un tēju;
• apmaksātus ceļa izdevumus:

– ja attālums no darbavietas ir virs 60 km (> 60 km) – Ls 3 dienā;
– ja attālums no darbavietas ir zem 60 km (≤ 60 km) – Ls 2,25 dienā;

• darbinieku atlaižu karti pirkumiem Rimi un Supernetto veikalos;
• bezmaksas apmācību un ievadīšanu darbā;
• karjeras izaugsmes iespējas;
• veselības apdrošināšanas polisi (pēc diviem uzņēmumā nostrādātiem gadiem).

Lai pieteiktos darbā uz Rimi hipermārketu A7:
• sūti savu CV uz e-pastu personals.hm2@rimibaltic.com vai pa faksu 67045545,
• zvani pa tālruni 67045456 vai 80007464 (bezmaksas).

Politiskā partija Sadarbība izsaka pateicību 
saviem vēlētājiem par atbalstu un izteikto 
uzticību pašvaldību vēlēšanās. 

Partijas vārdā, deputāts 
Igoris Malinauskas

Par ielu plāksnītēm 
dārzkopības kooperatīvos

Ķekavas novada pašvaldība aicina 
dārzkopības kooperatīvus savā 
teritorijā izvietot nepieciešamās ielu 
nosaukumu plāksnītes.

Darbs

Paldies visiem mūsu vēlētājiem, kas 
atbalstīja partiju Vienotība un tās 
kandidātus pašvaldību vēlēšanās.

 Politiskā partija Vienotība

Sakām lielu paldies visiem Ķekavas novada 
iedzīvotājiem par mums izteikto uzticību 
pašvaldību vēlēšanās. Mūsu galvenais uzde-
vums – godprātīgi strādāt un attaisnot jūsu 
uzticību.  

Ar cieņu, Vidzemes partija  
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Reģionālajā pašvaldības 
policijā maijā
• Reģistrēti izsaukumi Reģionālajā pašvaldības policijā – 
465, reģistrēti ģimenes un kaimiņu konflikti – 34, iestādes, 
kurām nepieciešama palīdzība – 6, jebkāda veida darbība, kas 
rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru, – 20, izsau-
kumi, kas saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, – 
18, gulošas personas alkohola reibumā, – 14, izsaukumi, kas 
saistīti ar objekta apskates nepieciešamību, – 21, izsaukumi, 
kas ir saistīti ar alkohola lietošanu, – 5, izsaukumi, kas saistīti ar 
smēķēšanu neatļautā vietā, – 2, izsaukumi, kas saistīti ar kau-
tiņa izdarīšanu, – 2, Valsts policijai nepieciešama palīdzība – 5,  
izsaukumi, kas saistīti ar to, ka kāda persona laužas dzīvoklī – 3,  
cita saņemtā informācija par pašvaldības policijas darbu un 
citām iestādēm – 335.
• Saņemti 35 iesniegumi.
• Aizturētas 15 personas.
• Nogādātas trīs personas uz mājokli.
• Sastādīti 123 administratīvie protokoli: par alkohola lietoša-
nu vai atrašanos alkohola reibumā sabiedriskajā vietā (LAPK 
171. panta 1. daļa) – 6, par alkoholu lietošanu vai atrašanos 
alkohola reibumā sabiedriskajā vietā, ja pārkāpums izdarīts at-
kārtoti gada laikā (LAPK 171. panta 2. daļa) – 5, par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšanu (LAPK 106. panta 1. daļa) – 2, par gājējiem noteik-
to pienākumu pārkāpšanu, pārvietošanās diennakts tumšajā 
laikā bez atstarotāja (LAPK 149.23 panta 2. daļa) – 4, par sīko 
huligānismu, tas ir, lamāšanos ar necenzētiem vārdiem sabied-
riskās vietās (LAPK 167. pants) – 1, par smēķēšanu neatļautās 
vietās (LAPK 42.1 panta 1. daļa) – 7, par dzīvošanu bez derīga 
personu apliecinoša dokumenta (LAPK 186. panta 1. daļa) – 5, 
par dzīvesvietas nedeklarēšanu (LAPK 186. panta otrā daļa) – 8, 
par kūlas dedzināšanu (LAPK 179. panta 4. daļa) – 2, par atkritu-
mu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu (LAPK 75. panta 
1. daļa) – 1, par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildī-
šanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos (LAPK 
51. panta 2. daļa) – 62, par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu  
piesārņošanu (LAPK 58. pants) – 1, par Latvijas valsts karoga 
nepacelšanu (LAPK 201.43 panta 1. daļa) –1.
• Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu pārkā-
pumiem – 18 administratīvie protokoli.
• Sastādīti 18 administratīvo pārkāpumu protokoli/paziņoju-
mi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu Ķe-
kavas novadā.
• Atbildīgajām iestādēm nodoti 92 materiāli.
• Preventīvie pasākumi – audzinoša rakstura pārrunas ar bēr-
niem un viņu vecākiem, lekcijas skolās Droša vasara.
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu pasākumos un 
tiesas sprieduma izpildes laikā – 3.
• Dzīvnieku patversmē nogādāti 28 dzīvnieki.

VP Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknī maijā
• Reģistrēti 97 notikumi, no tiem 17 noziegumi, par ko sākti  
kriminālprocesi: zādzības no īpašuma – 1, zādzības no juridis-
kām personām piederošiem objektiem – 3, zādzības no dzī-
vokļiem – 4, zādzības no veikala – 1. Reģistrēti divi noziedzīgi 
nodarījumi pret īpašumu, viens nelikumīgas darbības ar finan-
šu instrumentiem gadījums, divi noziedzīgi nodarījumi pret 
vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, viens mantas tīšas 
iznīcināšanas un bojāšanas gadījums, viens cietsirdīgas izturē-
šanās gadījums pret dzīvniekiem. Atrasta mirusi viena persona.
• Atklāti 4 noziegumi: par zādzības izdarīšanu mazos apmēros – 1,  
par zādzības izdarīšanu no mājokļiem – 1, par alkoholisko 
dzērienu nelikumīgu realizāciju – 1, par tīšu vidēja smaguma 
miesas bojājumu – 1. 
• Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika aizturēta viena per-
sona, kurai tika piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts ar brī-
vības ierobežošanu, t. i., – apcietinājums.  
• Pieņemti 32 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
• Sastādīti 18 administratīvā pārkāpuma protokoli: par dažādu 
pasu režīma noteikumu neievērošanu – 2, par pārkāpumiem 
akcīzes preču aprites jomā – 4, par sīko huligānismu – 2, par nar-
kotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 3,  
par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu – 1, par 
atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 5,  
par ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrā-
dājumu aprites kārtības pārkāpšanu – 1.

Viens no iecienītākajiem brīvā laika pavadīšanas 
veidiem dabā ir zveja. Laika apstākļiem kļūstot pa-
tīkamākiem, lai veldzētos pie dabas krūts, arī Ķeka-
vas novada ūdenstilpes ielenc arvien vairāk mak-
šķernieku, kas vēlas, iespējams, izvilkt savu dzīves 
lielāko lomu. 

Taču katram copes mīļotājam jāņem vērā likumdošanā noteik-
tās prasības par nepieciešamajiem dokumentiem, zvejas aizlie-
guma laiki un vietas.

Latvijas Makšķernieku biedrības pārstāvis Māris Belovs 
skaidro, ka, dodoties makšķerēt, jāatceras līdzi paņemt derīgu 
makšķerēšanas karti un personu apliecinošu dokumentu (pasi, 
identifikācijas karti vai autovadītāja apliecību), ko pārbaudes 
brīdī vajadzēs uzrādīt pašvaldības policijas darbiniekiem vai 
vides inspektoriem. To var iegādāties Latvijas pasta nodaļās, 
tirdzniecības veikalos Maxima un specializētajos zvejas veika-
los. Savukārt makšķerēšanas karte nav nepieciešama bērniem 
un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam un pensionāriem. 

Runājot par zvejas aizlieguma ievērošanu, Reģionālā paš-
valdības policija (RPP) maijā pievērsusi pastiprinātu uzmanību 
zvejniekiem un makšķerniekiem, lai uzraudzītu, vai viņi savu 
lomu cenšas iegūt likumīgi. Pēc RPP priekšnieka Māra Bomiņa 
teiktā, maijā, kad daudzām zivju sugām ir noteikts nārsta laiks, 
pašvaldības policijas darbinieki konfiscējuši Sausajā Daugavā 
trīs zvejas tīklus ar kopējo garumu 1 km, pa vienam murdam 
Ķekaviņas upē, Daugavā, pie Daugmales, un Titurgas upē, kur 
murds stiepās pāri visai upei 6 metru garumā. Likumsargi no-
tvēruši arī trīs nelāgos zvejniekus Sausajā Daugavā, kas cenās 
noķert zivis ar neatļautiem zvejas rīkiem.

Daugavas upes lejtecē, kā arī Rīgas HES uzpludinājumā zve-
jas aizliegumu ievērošanu aktīvi kontrolē arī Vides valsts dienes-
ta Jūras un iekšējo ūdeņu inspektori un sabiedriskie inspektori. 

Atrodoties pie ūdeņiem, jāatceras ne tikai par makšķerēša-
nas aizliegumiem un makšķerēšanas karti, bet arī par atļauto 
makšķerēšanas rīku daudzumu un atļautajiem izmēriem no-
zvejojamām zivju sugām. 

Atbilstoši Makšķerēšanas noteikumiem (veikti grozījumi 
2013. gada janvārī) aizliegts iegūt (izņemot rūpniecisko zveju):

• nēģus – visu gadu;
• lašus un taimiņus – iekšējos ūdeņos visu gadu, izņemot 
Buļļupē, Sausajā Daugavā un Daugavā, posmā no ietekas 
jūrā virzienā augšup pret straumi līdz 700 metru no Rīgas 
HES, kā arī licencētās makšķerēšanas nolikumos norādī-
tajās vietās un laikā;
• līdakas – no 1. marta līdz 30. aprīlim;
• zandartus – no 16. aprīļa līdz 31. maijam;
• alatas – no 16. marta līdz 15. maijam;
• sīgas, strauta foreles un repšus (ripusus) – no 1. oktobra 
līdz 30. novembrim;
• vēžus (platspīļu un šaurspīļu) – no 1. oktobra līdz 30. jū-
nijam, kā arī vēžu mātītes ar redzamiem ikriem – visu gadu;
• salates (meža vimbas) – no 1. marta līdz 15. maijam;
• akmeņplekstes – no 1. jūnija līdz 31. jūlijam.

Visu gadu aizliegts makšķerēt Daugavā šādās vietās: no 
Rīgas HES aizsprosta 700 metru posmā lejup pa straumi, no 
Ķeguma HES aizsprosta 1000 metru posmā lejup pa straumi, 
no Pļaviņu HES aizsprosta 1000 metru posmā lejup pa straumi.

Vairāk par zvejas liegumiem un atļautā loma lielu-
miem lasi Makšķerēšanas noteikumos.  
Naudas sodi par nelikumīgi iegūtām zivīm,  
vēžiem un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem 
Latvijas ūdeņos

AvotS: MAKšĶeRēšANAS NoteiKuMi

Vineta Bērziņa

Lai veicinātu drošu ceļu satiksmes organizāciju un pa-
lielinātu gājēju drošību autoceļa A7 un Gaismas iela krus-
tojumā, Latvijas Valsts ceļi šobrīd minētajā krustojumā iz-
būvē luksoforu. Būvdarbus plānots pabeigt augusta sākumā. 

Luksofors ir nepieciešams, jo, palielinoties transporta 
plūsmai, ir pieaudzis risks gājēju drošībai, kuri pārvietojas 
gar autoceļu A7 un mēģina šķērsot ielu šajā krustojumu.

Arī autobraucējiem ir sarežģīti veikt kreiso pagriezie-
nu no Gaismas ielas uz autoceļu A7. Karstajās stundās – 
darba dienas sākumā un beigās – spēkrata vadītājiem ir 
jābūt ātrai reakcijai, lai šo krustojumu varētu šķērsot. 

Tā kā autoceļš A7 un Gaismas iela ir valsts pārziņā 
(nav pašvaldības ceļi), Ķekavas novada pašvaldība jau 
vairākkārt ir tikusies ar Latvijas Valsts ceļu pārstāvjiem ar 
lūgumu risināt minēto problēmu.  

Līdz ar luksofora izbūvi ir noteikti satiksmes ierobe-
žojumi – pa Gaismas ielu posmā no A7 līdz iebraukumam 
uz veikalu Maxima satiksme nodrošināta tikai sabiedris-
kajam transportam. Pārējam autotransportam, ievērojot 
ceļa zīmes, jādodas pa apbraucamo ceļu. Aktuālo infor-
māciju par izmaiņām var iegūt www.kekavasnovads.lv. 

Vineta Bērziņa

Pašvaldības policija uzmana makšķerniekus

Nr. Suga Zaudējuma 
atlīdzība 
latos

Mērvienība

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

100 1 gab.

2. Zandarts, repsis, salate 25 1 gab.
3. Ālants, līdaka, vimba 20 1 gab.
4. Karpa, līnis, nēģis, platspīļu 

vēzis, šaurspīļu vēzis, sapals, 
vēdzele

5 1 gab.

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

Ķekavā top luksofors 

Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārto-
šanas daļa veikusi ikgadējās ūdens pārbaudes po-
pulārākajās iedzīvotāju atpūtas vietās pie ūdens:  
Daugmalē – Daugavā, pretī Nāves salai un Ved-
meros; Ķekavā – Daugavā, Dārznieku ielā, un Ķeka-
vas upē Dambītī; Katlakalnā – Daugavā, Ievu ielā, kā 
arī Baložos – Titurgas ezerā.

Rezultātā secināts, ka novada teritorijā Daugavā un Ķe-
kavas upē ūdens ir tīrs un peldēšanai drošs, taču Titurgas 
ezerā saskaņā ar Veselības inspekcijas atzinumu (kopija 
pieejama Baložu pilsētas pārvaldē vai interneta vietnē 
www.kekava.lv) peldēties aizliegts liela mikrobioloģiskā 
piesārņojuma dēļ (ūdenī zarnu enterokoku skaits divas 
reizes pārsniedz robežnormatīvu).

Lai risinātu ūdens kvalitātes problēmu Titurgas ezerā, 
aicinām iedzīvotājus, īpaši dārzkopības sabiedrības “Bu-
ras” individuālo māju īpašniekus, būt atbildīgiem par savu 
māju sadzīves kanalizācijas apsaimniekošanu – godprātī-
gi veikt krājrezervuāru asenizāciju – saskaņā ar Ķekavas 
novada domes saistošiem noteikumiem (10. 06. 2010. Nr. 
28/2010) “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
organizēšanas noteikumi” nekustamā īpašuma īpašnieka 
pienākums ir slēgt līgumu, nodrošināt šķidro sadzīves at-
kritumu izvešanu un nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu 
novadīšanu dabā vai to noplūšanu, kā arī izmantot visas 
iespējas pieslēgties centrāliem kanalizācijas tīkliem. Īpaš-
niekiem nepildot šo pienākumus, viņus var sodīt. 

Sigita Varika

Par peldūdens kvalitāti
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Datums Vieta Sacensības
11. jūnijā plkst. 17 Pie Ķekavas 

vidusskolas
Ķekavas novada strītbola 
čempionāta 1. posms

16. jūnijā plkst. 11 Daugmale Ķekavas novada 
pludmales volejbola 
čempionāta 1. posms

14. jūnijā plkst. 19 FK Auda 
stadions

1. līgas spēle futbolā 
FK Auda–Jelgava 2

29. jūnijā plkst. 11 Pie Daugmales 
pamatskolas

Daugmales futbola turnīrs 
2013

30. jūnijā plkst. 11 Pie Ķekavas 
sporta kluba, 
Fortius 
laukumā

Ķekavas novada 
pludmales volejbola 
čempionāta 2. posms

6. jūlijā plkst. 10 Pie Ķekavas 
vidusskolas 
sākumskolas

Ķekavas novada futbola 
čempionāts 2013

Sveicam Ķekavas novada 
pašvaldības sporta aģentūras 

komandu ar uzvaru pašvaldības 
iestāžu darbinieku 
basketbola turnīrā! 

Jau vairākus gadus maija pēdējās dienās 
Ķekavas sporta klubā notiek, nu jau par 
tradīciju tapusi, Ķekavas vidusskolas 
Aerobikas diena, kuru organizē un vada 
skolotāja Kristīne Vanaga.

Jau laikus skolēni gatavojās, sporta stun-
dās trenējās, pēc mācību stundām ar saviem 
klašu audzinātājiem mācījās aerobikas soļus, 
lai parādītu sevi un paskatītos uz citiem. Gan 
klašu noformējums, gan mūzikas izvēle, gan 
deju soļi piesaistīja skatītāju uzmanību un 
ovācijas. Interesanti, krāšņi un oriģināli! 

Paldies visiem, kas palīdzēja šī pasāku-
ma organizēšanā! Personīgi paldies – Arnol-
dam Auziņam un Martai Helēnai Vanagai.  
Un, protams, neiztikt bez atbalstītājiem: 
Ķekavas vidusskolas vadības, restorāna 
Sunny, apdrošināšanas firmas IF, ziedu sa-
lona Ievas ziedi un personīgi Ievas Mejeres, 
Ķekavas novada sporta aģentūrai, grāmatu 
apgāda Zvaigzne ABC, AS Ķekavas putnu 
fabrika, AS Rīgas Dzirnavnieks, biedrības 
Ozols un personīgi Haralda Ozoliņa, Tīģeru  
ģimenes un Andra Sangoviča. Paldies And-
rai Jansonei par pasākuma logo un afišas 
izveidi, fotogrāfam Kristapam Bergam.  
Paldies visiem atbalstītājiem!
Aerobikas dienas rezultāti
1. vecumgrupa
1. vieta – 4.b klase
2. vieta – 4.a klase
3. vieta – 4.c klase
Skatītāju simpātijas: Vanesa Vīndedze (4.b), 
Ivis Links (4.b) 

2. vecumgrupa
1. vieta – 5.a klase
2. vieta – 5.c klase
3. vieta – 6.b klase
Skatītāju simpātijas: 
Elīza Bērziņa (5.b), Klāvs Jansons (6.b) 

3. vecumgrupa:
1. vieta – 8.b klase
2. vieta – 7.c klase
Skatītāju simpātijas: 
Linda Kinca (8.b), Artis Grigalis (8.b) 

4. vecumgupa
1. vieta – 11. klase
2. vieta – 10. klase
Skatītāju simpātijas: 
Daniela Postņikova (11.b), Ivars Vanags (11.a) 

Ilona Jēkabsone

Tradicionāli katru gadu maija nogalē 
notiek Ķekavas novada bērnu sporta 
spēlēs. Arī šis gads nav izņēmums  – 
24.  maija rītā stadionā pie Ķekavas 
sporta kluba pulcējās novada izglī-
tības iestāžu 1.–4.  klašu skolēni un 
pirmsskolas izglītības iestāžu audzēk-
ņi, lai pierādītu savu spēku un veiklību 
dažādos sportiskos pārbaudījumos.

Šogad Ķekavas novada bērnu sporta spēlēs 
piedalījās 82  komandas, kas ar lielu opti-
mismu un vēlmi izcīnīt labākus rezultātus 
iesoļoja futbola kluba Auda stadionā. Svētku 

gājiena dalībniekus muzikāli uzmundrināja 
Ķekavas Mūzikas skolas džeza kombo grupa.  
Svētku gājiena dalībniekus stadionā sveica 
Ķekavas novada domes vadības pārstāvji, 
Ķekavas novada sporta aģentūras direktore 
Dace Cīrule un treneri. 

Mazajiem sportistiem priekšnesumu 
veltīja arī Ķekavas novada sporta skolas 
mākslas vingrotājas, bet visus uz rīta vingro- 
šanu aicināja privātskolas Gaismas tilts 97 
moderno deju grupa Krikši.

Mazie sportisti sacentās kopumā asto-
ņos pārbaudījumos, piemēram, tādos kā 
šķēršļu josla, mešana mērķī, dažādas stafe-

tas, tāllēkšana no vietas un lēcieni. Trīs la-
bākās komandas katrā klašu grupā saņēma  
godam nopelnītās medaļas, bet arī tiem, 
kam nedaudz pietrūka līdz godalgām, bija 
liels prieks par dalību un jautri pavadītu lai-
ku. Ar rezultātiem var iepazīties interneta 
vietnē http://sports.kekava.lv.

Ķekavas novada bērnu sporta spēles 
organizēja Ķekavas novada pašvaldības 
sporta aģentūra, kas saka paldies šī pasā-
kuma atbalstītājiem Rīgas piena kombi-
nātam par garšīgajiem saldējumiem, FK 
Audai, visiem dalībniekiem un tiesnešiem. 

Vineta Bērziņa

17.–18. maijā Ķekavā notika tradicionā-
lās starptautiskās sacensības mākslas  
vingrošanā Mazās Zvaigznītes, kurās 
piedalījās visjaunākās vingrotājas  – 
184 meitenes vecumā no pieciem līdz 
13 gadiem. 

Šogad sacensībās tika pārstāvētas 26 sporta  
klubu komandas – deviņas ārvalstu klubu 
komandas no Igaunijas, Krievijas, Lietu-
vas, Ukrainas, Zviedrijas un 17 no Latvi-

jas, tai skaitā no Jūrmalas, Jelgavas, Lie-
pājas, Tukuma un vairākas komandas no 
Rīgas sporta klubiem. 

Patiess prieks ir par visu Ķekavas 
audzēkņu sniegumu, kuras šajā turnī-
rā spēja uzrādīt labus rezultātus. Taču 
vislielākais gandarījums ir par mūsu 
vingrotājas Domenikas Nikijas Vovkas 
(dzim. 2006.  gadā) sīvā konkurencē ie-
gūto 1.  vietu daudzcīņā. Viņas trene-
res ir Vita Mikitanova un Aina Ancīte. 

Mūsu komandu turnīrā pārstāvēja 21 
audzēkne.

Šis skaistais pasākums nevarētu pastā-
vēt tik ilgus gadus bez mūsu ilggadējiem 
atbalstītājiem – Ķekavas novada pašval-
dības, Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģentūras, SIA Dainese, SIA Melnā kafija,  
SIA Interbaltija AG, SIA Douglas, SIA 
Maxima un Ķekavas novada domes de-
putātiem  – Igora Malinauska, Maksima 
Volkoviča un Ivana Pihtova, kuri perso-
nīgi pasniedza pašu sarūpētās dāvanas  
visām Ķekavas vingrotājām. 

Lielu paldies sakām Ķekavas sporta 
kluba kolektīvam, kas piedalījās sacensību 
sagatavošanā un norisē. Jauku atmosfēru 
sacensībās radīja Guntas Klēģeres zāles 
noformējums. Un, neapšaubāmi, vislielā-
kais paldies ir jāsaka mūsu audzēkņu ve-
cākiem, bez kuru atbalsta un līdzdalības 
turnīrs vienkārši nebūtu iespējams. 

Mums ir liels prieks, ka Ķekavā netiek 
aizmirsts bērnu sports un mūsu bērniem 
ir iespēja gan piedalīties sacensībās ārpus 
Latvijas robežām, gan braukt uz vasaras 
nometnēm, gan vienkārši pilnvērtīgi no-
darboties ar sportu un stiprināt veselību 
Ķekavas novada sporta skolā.

Vita Mikitanova

Bērnu sporta spēlēs – 82 komandas

Stafete ar futbola spēles elementiem 

Mirklis no apbalvošanas

Noslēdzies mākslas vingrošanas turnīrs 

Aerobikas diena Ķekavas 
vidusskolā

Sacensības Ķekavas novadā
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Karstā sestdienas rītā, 1.  jūnijā, pēc 
plkst. 11, kad Ķekavas novada svētku 
pasākumi nupat, nupat bija iesāku-
šies, aiz Ķekavas Mūzikas skolas pul-
cējās pirmās Trako reisa komandas.

Komandas ieradās ar pašdarinātiem 
velobraucamrīkiem, un kopumā tās 
bija septiņas. Sabraukuši bija Ķekavas, 
Daugmales, Baldones un Iecavas pārstāvji, 
un bija redzami visdažādāko konstrukciju 
 braucamrīki.

Atbilstošas mūzikas pavadībā komandas 
reģistrējās, izvietoja savus velobraucamrīkus 
un sāka gatavoties startam. Protams, pirms 
starta katra komanda varēja iepazīties ar 
trasi un to izmēģināt. Tā kā pieteicās mazāk 
komandu, nekā plānots, tika veiktas izmai-
ņas sacensību norisē – saīsināts kontrollaiks 
un pieļauts startēt ar dažādas konstrukcijas 
velobraucamrīkiem. Arī galvenā balva tika 
pataupīta jūlija beigās paredzētam otrajam 
Trako reisam.

Atskanot komandai: “Starts!”, trasē 

devās sešas ekipāžas, bet vienai diemžēl 
nācās palikt malā, jo tehnika to pievīla vēl 
pirms starta. 30 minūšu ilgā kontrollaikā 
ātrākā komanda Krāsiņas paguva veikt 
14 pilnus apļus. Savukārt komanda Mēs no 
ziemeļiem, kas ierindojās 2. vietā, – 11 ap-
ļus. Tikpat apļus veica arī 3. vietas ieguvēji, 
komanda Ripo.

Pēc finiša visi braucēji atzina, ka 
30 minūtes trasē ir pietiekami, lai saprastu 
velobraucamrīka un tā konstrukcijas stip-
rās un vājās vietas, kā arī pārbaudītu savu 
fizisko gatavību šādam trako reisam. Ar 
vēlīgu komandu pārstāvju atļauju skatītā-
ji varēja nofotografēties un arī izmēģināt 
braucamrīkus, par ko īpaši priecīgi bija 
sanākušie bērni.

Līdztekus sportiskam rezultātam 
speciāli pieaicināta žūrija, kurā bija pār-
stāvji no Autonams Lotes, Lattrack un 
Netradicionālo un ekstrēmo sporta veidu 
biroja, tika vērtēts arī komandas tehnis-
kais nodrošinājums, izskats, braucamrīka 
atraktivitāte un dizains. Šajā vērtējumā lie-

lāko punktu skaitu saņēma komanda Ripo. 
Sakām lielu paldies pasākuma atbals-

tītājiem – Ķekavas avots, Daugmales bišu 
Jānim, Autonams Lotes, Tallink, NESVB, 
Ādažu čipsi, Fazer, Agrozona, Ķekavas 
minigolfam, viesu namam Svelmes un eko 
saimniecībai Valmoniras.

Interesentus aicinām turpināt darbu 
pie pašizgatavotiem velobraucamrīkiem, 
jo jau jūlija beigās Ķekavas novadā pare-
dzēts atkārtots Trako reiss. Ar rezultātiem 
un bildēm var iepazīties www.trakoreiss.lv 
un www.parkulturu.lv.

Juris Žilko

Trako reisā startē sešas komandas
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25.  maijā Ķekavas novadā norisinājās 
jau trešais ģimeņu, draugu un kolēģu 
orientēšanās pasākums Iepazīsti sa-
vējos, kura mērķis bija atraktīvā veidā 
 iepazīstināt Ķekavas novada iedzīvo-
tājus un viesus ar novada uzņēmu-
miem, iestādēm un tūrisma objektiem.

Neraugoties uz lietu un vēju, startēja 56 ko-
mandas: 30 auto, deviņas gājēju un 17 velo-
komandas, kopā vairāk nekā 200 dalībnie-
ku. Šogad piedalījās arī daudz bērnu, paši 
mazākie dalībnieki saņēma jaukas rotaļlie-
tas ar Iepazīsti savējos simboliku. 

Kontrolpunkti bija sagatavojuši dažādus 
sportiskus pārbaudījumus  – braukšanu ar 
kanoe laivām, gaisa pārbraucienu, lēkāšanu 
pa piepūšamo atrakciju, mini golfa spēlēšanu, 
kā arī atjautības un prāta uzdevumus – frāzes 
Es tevi mīlu nosaukšanu ne mazāk kā piecās 
valodās, scenārija rakstīšanu, puzles likšanu, 
pareizu papīra kuģu un lidmašīnu locīšanu, 
mezglu siešanu. Kopā dalībniekiem bija jāap-
meklē trīs kontrolpunkti, dalībnieku aptaujā 
tika noskaidrots, ka labākais šī gada kontrol-
punkts ir Skvoša dārzs Zanzibāra, labākais tū-
risma objekts – ekosaimniecība Valmoniras.

Pasākuma centrs, starts un finišs bija pie 
pasākuma ģenerālsponsora  – tirdzniecības 
centra Liiba. Komandām finišējot, viņus sagai-
dīja silta zupa, ko nodrošināja ekspresrestorāns 
Ņamma. Zupu baudīt un skatīties apbalvoša-
nas ceremoniju, dalībnieki devās uz atpūtas 
zonu, kura tika mājīgi un ērti iekārtota, patei-
coties pasākuma atbalstītājam pupumaiss.lv. 
Tika apbalvotas komandas un dalībnieki dažā-
dās nominācijās: Bebe 2013, ThermoKid 2013, 
Labākie frizieri, Romantiskākā komanda, La-

Iepazīsti savējos 2013

bākie papīrnieki un vēl dažādās simpātijās. 
Šogad rekordliels auto komandu skaits 

(13  komandas) saņēma maksimālo punktu 
skaitu, tāpēc pirmās vietas noteica tikai dis-
tancē pavadītais laiks. Ātrākā komanda auto 
grupā Road Mafia Clan distanci veica trijās 
stundās un 53 minūtēs, otro vietu apsteidzot 
vien par četrām minūtēm. Velo kategorijā 
1. vietu ieguva komanda Pedāli grīdā!, kājām 
gājēju kategorijā  – Deju Soļa Zīle. Uzvarē-
tāji saņēma naudas balvu, kā arī pasākuma 

sponsoru sarūpētās īpašās balvas. Rezultātus 
un bildes no pasākuma var apskatīt interneta 
vietnē www.knup.lv/iepazisti.

Pasākuma organizatori vēlas teikt pal-
dies visiem kontrolpunktiem par iesaistī-
šanos pasākumā un viesmīlīgo dalībnieku 
uzņemšanu, kā arī dalībniekiem par da-
lību, radošo pieeju komandu vizuālajam 
noformējumam, atraktivitāti, pildot uzde-
vumus, un sacensību garu. 

Pasākumu organizēja Ķekavas nova-

da uzņēmēju padome un Ķekavas nova-
da pašvaldības kultūras aģentūra. Paldies 
pasākuma atbalstītājiem un sponsoriem – 
Liiba, Bewe Rix, Ķekavas avots, Zemgus 
tipogrāfija, Ceļogudri.lv, Pupumaiss.lv, 
SEB banka, Melnā kafija, Rāmavas muiža, 
konditorejas fabrika Mario, Elvi, Bebe.lv, 
ThermoKid, Spin Fm, Jeņču laivas, ARX, 
Zanzibāra, NTulkojumi, Tenzi. Tiekamies 
Iepazīsti savējos 2014!

Juta Liflande

Iepazīsti savējos 2013
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI

DOLES TAUTAS NAMS

15. un 16. jūnijā plkst. 10–17
Biedrības Aste gredzenā rīkota 
starptautiska kaķu izstāde Ķekavas kauss 2013.
Ieeja bez maksas.

6. jūlijā plkst. 10.30 Konference, veltīta Ķekavas–Bordesholmas sadraudzības 20 gadu 
jubilejai: Ķekava–Bordesholma ceļā uz nākotni.

BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS

15. jūnijā plkst. 18 Ielīgošana Zaļā ezera leģenda kultūras nama pagalmā, piedalās visi 
kultūras nama kolektīvi.

23. jūnijā plkst. 22 Pļaviņā aiz vidusskolas Līgo nakts šlāgerdiskotēka Naktsmaiņa.
30. jūnijā plkst. 13 Pie kultūras nama – XXV Dziesmu un XV Deju svētku atklāšana.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS

13. jūnijā plkst. 19 Sauliešu pilskalnā – Nāc un piedalies! 
Jāņu dziesmu un tradīciju skola.

30. jūnijā plkst. 13 Pie Tautas nama – XXV Dziesmu un XV Deju svētku atklāšana.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS

20. jūnijā plkst. 
10–12

Radīsim Līgo svētku sajūtu kopā! – Ķekavas pašvaldības Attīstības daļa 
aicina iedzīvotājus svētku dekorācijām saplūkt Jāņu zāles un nogādāt 
tās Ķekavas kultūras namā.

21. jūnijā plkst. 18.30
Aicina uz ielīgošanu Lustīgs Līgo dancis Veco Dzirnavu estrādē kopā 
ar Ilgu Reiznieci un kapelu Klabatas, ar priekšdejotājiem no Tautas deju 
ansambļa Zīle.

23. jūnijā plkst. 22 Veco Dzirnavu estrādē –
Līgo nakts šlāgerdiskotēka kopā ar DJ Jāni.

30. jūnijā plkst. 13 Pie kultūras nama – XXV Dziesmu un XV Deju svētku atklāšana 
Dziedāsim, dejosim, dziesmu un deju svētkus godāsim!

DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA

12. jūnijā plkst. 18.30 Daugmales multifunkcionālajā centrā tikšanās no cikla Dziedam kopā.
Ieeja bez maksas.

22. jūnijā 
plkst. 12–17
no plkst.17.30

Pļaviņā aiz Sakaiņu pilskalna (būs norādes) seno laiku un viduslaiku 
klubu sanākšana Lēņu diena.
Ielīgošana.

30. jūnijā plkst. 13
Pie Daugmales pagasta pārvaldes – 
XXV Dziesmu un XV Deju svētku atklāšana
ar tautas sadziedāšanos un sadancošanu.

13. jūlijā plkst. 12
Daugmales pagasta centrā, jūras svētkiem veltīts pasākums Ūdens 
sauca, vilināja – ar makšķernieku stāstiem, zivju zupas vārīšanu un 
atrakciju Noķer zelta zivtiņu!.

20. jūlijā Pošamies Pilskalna svētkiem! 
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
22. jūnijā–31. augustā Izstāde Armīns Ozoliņš – Jaunākie darbi.
Līdz 31. augustam Izstāde Novadnieki dzied un dejo.

Pastāvīgā ekspozīcija Ķekava laiku lokos. Ķekavas novads. Mākslinieka – novadnieka E. Ozoliņa 
dzīve un daiļrade.

Ceļojošā izstāde
Līdz 20. jūnijam

Izstāde Ķekavas novads – Daugmale
Daugmales multifunkcionālajā centrā. 

Ceļojošā izstāde
Līdz 20. jūnijam

Doles Tautas nams un Doles pagasta un tiesu nams – Jaunatnes iniciatīvu 
centrā Ķekavā.

Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos medijos: www.draugiem.lv/kultura.kekava un 
http://twitter.com/parkulturu un interneta vietnē www.parkulturu.lv. 

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

12.–14. jūnijā

12.–21. jūnijā
12.–25. jūnijā

12.–30. jūnijā
12. jūnijā–15. jūlijā

1.–15. jūlijā

Izstādes
Keramikas brīnumiņi – keramikas darbu izstāde
Sargāsim bērnus! – 1. jūnijs Vispasaules bērnu aizsardzības diena
14. jūnijs Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Līgo saule, līgo bite
Visa laba Jāņu zāle – par ārstniecības augiem
Jaunā Bērnu žūrija ir klāt!
Kur mācīties tālāk?
Lasīsim arī vasarā!
Izstāde no cikla: Visa zeme skanēt skan! – Tuvojas Vispārējie 
latviešu XXV Dziesmu un XV Deju svētki
Apceļosim Latviju!
Augi, kas ārstē

21. jūnijā 16 Jauno grāmatu apskats
DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA
12.–30.jūnijs Izstāde: Līgo, līgo, Jāņa bērni

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA

12.–15. jūnijā
14.–15. jūnijā
16.–21. jūnijā
22.–26. jūnijā
27.–30. jūnija
2.–7. jūlijā
8.–13. jūlijā

Izstādes
Aktrisei Verai Singajevskai – 90
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Rakstniekam Jānim Mauliņam – 80
Nāc nākdama, Jāņu diena
Rakstniekam Jānim Ivaram Stradiņam – 70
Dziesmu un deju svētku nedēļas programma
Apceļosim Baltijas valstis – ceļveži un maršruti

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

12.–15. jūnijā
14.–22. jūnijā
16.–26. jūnijā
18.–29. jūnijā
24.–30. jūnijā
9.–15. jūlijā

Izstādes
1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
Paliec sveika, Dzimtā puse… 1941. gada 14. jūnijs
Rakstniekam Jānim Mauliņam – 80
Dabaspētniekam Guntim Eniņam – 80
Sit, Jānīti, vara bungas!
Rakstniecei Mildai Geidānei – 85
Klubiņa Grāmatu tārpiņš nodarbības jūnijā, jūlijā un 
augustā nenotiks!
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