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Baloži, Ķekava, DaugmaleĶekavas novada pašvaldības izdevums 

Piektdien, 25. septembrī, ar devīzi „Nebrīnies. Piedalies!” visā Latvijā norisinājās Olimpiskā diena, pulcējot vairāk nekā 100 tūkstošus dalībnieku. Olimpiskās kustības  
atbalstītāju lokā bija arī aptuveni 3000 aktīvistu no Ķekavas novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm, kuri piedalījās basketbola spēlei veltītās sporta un rado-
šajās aktivitātēs.         Turpinājums 13. lpp. 

Olimpiskā diena pulcē 3000 aktīvistu

Šogad „Rudenāji” Katlakalnā tika svētīti ar sparu un vērienu, 
ar tuvākiem un tālākiem viesiem un savējiem kopā. Katlakalna  
3. Starptautiskais folkloras festivāls trīs dienu laikā paguva pabūt 
un svētību nest Katlakalnā, Ķekavā un Rīgā. 

Rudenāji ir viena no košākajām reizēm gadā – gadskārtu svētku 
svētīšana mijas ar ražas daudzināšanu. Rudens svētku kopums – ar 
daudzām un dažādām norisēm, rituāliem, skaniskām, dejiskām, no
pietnām un arī jautrām izdarībām. 

Katlakalna folkloras kopa „Rāmupe” rudenājus svin jau kopš pastā
vēšanas sākumiem, – toreiz, kad sākām, tie bija teju piemirsti gadskār
tu svētki. Kaut kur folkloras krātuves plauktos un tradīcijas pētnieku 
pierakstos gulēja dažādi šīs tradīcijas pieraksti, bet ar to par maz – tra
dīcija dzīva vien tad, kad ļaudis to kopj, iedzīvina, atdzīvina. Tā gadu 
pa gadam rudenāji Latvijā tiek svētīti ne vien ar rudens ražas tirgiem, 
bet tiek degti arī rituālie uguņi, notiek citas auglību un labklājību izai
cinošas un veicinošas darbības. Pateicības rituāli Mārai, Laimai, Die
vam, Pērkonam „par vasaras graudumiņu”.

Turpinājums 14. lpp.

Starptautiskais  
folkloras festivāls 
„Rudenāji” izskanējis
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ĶEKAVĀ
11. novembrī plkst. 17
Izstādes „Kara ceļi Ķekavas novadā” 
atklāšana Ķekavas novadpētniecī-
bas muzejā

11. novembrī plkst. 19 
Lāčplēša diena „Atsaucoties pa-
šam sev – garā stipram kļūt”
lāčplēša dienai veltīts ainara mie-
lava un grupas „Pārcēlāji” akustis-
kais koncerts no jaunās skaņupla-
tes „atsaukties” Ķekavas kultūras 
namā.

11. novembrī plkst. 20.00 
No Ķekavas kultūras nama dosi-

mies lāpu gājienā cauri Ķekavai 
uz novada svētku laukumu vecajā 
Ķekavā, pretim jauniešu centram, 
kur kopīgi veidosim latviešu spēka 
zīmes, lai gūtu spēku katrs sev un 
visiem kopā.

Ikviens dalībnieks aicināts ņemt 
līdzi lāpu un vienu baltu vai sarkanu  
sveci trauciņā ar vāciņu.

17. novembrī plkst. 19 
Ķekavas kultūras namā
Valsts svētku svinīgais pasākums 
„Stāsti latvijai” ar amatierkolektīvu 
piedalīšanos un balli kopā ar grupu 
„es, tu un saksofons”.
Ieeja bez maksas. 

BALOŽOS
14. novembrī plkst. 18 
Baložu pilsētas kultūras namā
Koncerts „Vēstules. Dzeja. latvija”. 
Piedalās kultūras nama kolektīvi. 
Ieeja bez maksas.
Plkst. 22 balle ar grupu „galaktika”.
Biļetes iepriekšpārdošanā līdz  
10. novembrim – 8 eiro, pasākuma 
dienā – 10 eiro.

18. novembrī plkst. 17 
Baložu pilsētas kultūras namā
Dzintras gekas dokumentālā filma 
„Dieva putniņi”. emocionāla un izzi-
noša filma, kas ļauj apzināt un atce-
rēties to mūsu tautas daļu, kura bija 

spiesta ilgi būt šķirta no savas mīļās 
dzimtenes. Biļetes cena – 2 eiro.

DAUGMALĒ
11. novembrī plkst. 18 
lāčplēša dienas lāpu gājiens – no 
Daugmales pagasta pārvaldes do-
simies kopīgā gaismas gājienā un 
iedegsim svecītes pie Važu rāvēja.

18. novembrī plkst. 17
latvijas Neatkarības dienas kon-
certs „mūsu vārdi latvijai” Daugma-
les multifunkcionālajā centrā. Pie-
dalās Daugmales folkloras kopa un 
Daugmales pamatskolas koris. 

KATLAKALNĀ
13. novembrī plkst. 19 
Katlakalna Tautas namā
Dzintras gekas dokumentālā filma 
„Dieva putniņi”. emocionāla un izzi-
noša filma, kas ļauj apzināt un atce-
rēties to mūsu tautas daļu, kura bija 
spiesta ilgi būt šķirta no savas mīļās 
dzimtenes. Biļetes cena – 2 eiro.

14. novembrī plkst. 12 
Katlakalna Tautas namā
Valsts svētku pasākums, visu paau-
džu sadziedāšanās „Sirds dziesmas 
tēvzemei” kopā ar dziesminieci 
austru Pumpuri un austras bēr-
niem.

Ķekavas novada pašvaldības izdevums
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Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītie pasākumi

Ķekavas novada uzņēmēju pa-
dome informē, ka ir tapis jauns 
bezmaksas sludinājumu portāls 
lietišķiem cilvēkiem – www.ke-
kavai.lv. Kāds to izmantos ie-
vietojot, kāds apskatot sludinā-
jumus – galvenais vienam otru 
atrast.     

  Sludinājumu sadaļā apmeklē
tāji var ievietot savus pirkšanas, 

pārdošanas, maiņas un sniegto 
pakalpojumu sludinājumus.

Attīstot projektu, ir paredzēti 
arī uzlabojumi, lai portāla darbī
bu padarītu efektīvāku. Sludinā
jumu portāla „Ķekavai.lv” galve
nais mērķis ir sniegt apmeklētā
jam kvalitatīvus pakalpojumus, 
lai ātrā un saprotamā veidā ik
viens varētu atrast sev interesējo

šu informāciju vienuviet, iesniegt 
savus sludinājumus un saņemt 
gaidīto rezultātu. Ikviens ir aici
nāts ievietot informāciju.

Uz jauno sludinājuma portālu 
var nokļūt arī caur Ķekavas no
vada pašvaldības interneta viet
nes www.kekavasnovads.lv sadaļu 
„Sludinājumi”.

Miks Lejiņš

Tapis jauns bezmaksas sludinājumu portāls

Jau tradicionāli, sagaidot Sko-
lotāju dienu oktobra pirmajā 
svētdienā, Ķekavas novada paš-
valdības Izglītības daļa 2.  ok-
tobrī rīkoja konkursa „Labā-
kais skolotājs Ķekavas novadā 
2014./2015. mācību gadā” lau-
reātu svinīgu paziņošanu.

Konkursā varēja pieteikt peda
gogu veikumu trīs nominācijās: 
„Labākais skolotājs pirmsskolas 
izglītības programmā”, „Labā
kais skolotājs vispārējās izglītības 
programmā” un „Labākais skolo
tājs profesionālās ievirzes izglītī
bas programmā”. 

Izskatot iesniegtos pretendentu 
izvērtējumus, vislielāko punktu 
skaitu nominācijā „Labākais sko
lotājs pirmsskolas izglītības prog
rammā” saņēma privātās pamat
skolas „Gaismas tilts 97” skolotāja 
Ilze Millere, nominācijā „Labā
kais skolotājs vispārējās izglītības 
programmas 1.–12. klašu grupā” – 
privātās pamatskolas „Gaismas 
tilts 97” skolotāja Anda Knospiņa, 
nominācijā „Labākais skolotājs 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmā” – Ķekavas Mūzikas 
skolas skolotājs Normunds Everts.

Konkursa mērķis ir apzināt un 
izvērtēt pedagogu darba rezultā
tus izglītības jomā, motivēt viņus 
radošai darbībai audzināšanas 
darbā, mācību priekšmetu meto
dikā un sabiedriskajās aktivitātēs, 
kā arī izteikt pateicību un apbal

vot izglītības iestāžu pedagogus 
par ieguldījumu mācību un au
dzināšanas darbā.

Ko saka kolēģi un audzēkņi par 
konkursa laureātiem?

Privātās pamatskolas „Gais-
mas tilts 97” pirmsskolas izglī-
tības skolotāja Ilze Millere:

Cilvēks – orķestris. Ilze tiek galā 
ar visu: skola, ģimene, vokālais 
ansamblis „Jūti”, pašizglītošanās, 
hobiji... Ilze ir enerģijas, talanta 
un radošas izdomas apvienojums. 
Darbs – tam viņa atdod sevi visu, 
nevienam necenšas mākslīgi ko 
uztiept, bet vienmēr sasniedz no
sprausto mērķi. Ilzei izdodas pie
pildīt savus sapņus. Mūsu Ilze ir 
cilvēks ar plašu dvēseli.

2014./2015. mācību gadā Ilze ir 
bijusi gan mīļa audzinātāja mūsu 

pirmsskolas grupām „Cipariņi” un 
„Burtiņi”, gan mūzikas skolotāja 
1.–4. un 5.–6. klašu ansamblim, 
gan 5. un 6. klases latviešu valodas 
un literatūras skolotāja. Ilze strādā 
radoši, ar lielu atbildības sajūtu. 
Nebaidās eksperimentēt. Viņas au
dzēkņi ieguvuši godalgotas vietas 
novada pirmsskolas konkursos un 
pamatskolas mācību priekšmetu 
olimpiādēs. Kopā ar visu pirms
skolas grupu bērniem aktīvi iesais
tījusies Ķekavas novada projektā 
„Ceļojums Eiropā”, kā arī visos sko
las un pirmsskolas pasākumos.

Privātās pamatskolas „Gais-
mas tilts 97” matemātikas sko-
lotāja Anda Knospiņa:

Anda nevar iztikt bez izaicinā
juma un neizsīkstošas urdītkāres. 
Anda mīl dzīvi līdz tās pēdējam 
atomam, tās piepildījumu rodot 

darbā skolā, savā ģimenē, florbola 
spēlē, ceļojumos un dārza darbos. 
Arī sēņošanā. Anda nekad nestāv 
malā. Ar sportista azartu viņa me
tas iekšā ikvienā darbā. Ideju, ko 
īstenot, ideju, ko ieviest kā jau
ninājumus, – to Andai netrūkst. 
Mūsu Anda ir sabiedriska, aktī
va un enerģiska. It visā, ko Anda 
dara, ir jūtams bijušās Latvijas iz
lases kamaniņbraucējas gars.

2014./2015. mācību gads An
dai ir bijis ļoti veiksmīgs. Iegul
dītais darbs skolēnu izglītošanā ir 
nesis bagātīgus augļus – viņas au
dzēkņi guvuši godalgotas vietas  
matemātikas un informātikas 
olimpiādēs, piedalījušies dažādos 
konkursos. Anda strādā ar entu
ziasmu, inovatīvi un mūsdienīgi.  
Protams, arī ilggadējais darbs 
bērnu vasaras piedzīvojumu un 
atpūtas nometņu organizēšanā, 
kur Anda kopā ar kolēģiem strādā  
pēc pašas izstrādātas program
mas, organizējot un realizējot 
visu no A līdz Z.

Ķekavas Mūzikas skolas bun-
gu skolotājs Normunds Everts:

Vikipēdijā rakstīts, ka „sitam
instrumentus bieži sauc par mu
gurkaulu vai sirdi mūziķu an
samblī”, jo ritms rada harmoniju.               

Skolotājs Normunds Everts māca 
bungu komplektu mugurkaula stip
rināšanai, bet marimbu un ksilofo
nu sirdij. Un šī lielā, sarežģītā (sita
minstrumentu) dažādība pieprasa 
skolotāju, kurš rada harmoniju 

starp popmūzikā tik ierasto „bun
gošanu” un akadēmiskai mūzikai 
piederīgo marimbas un ksilofona 
spēlēšanu. Viņš ir foršs, viņš patīk, 
viņš ieinteresē. Visi audzēkņi viņu 
respektē. Viņš māk disciplinēt (19 
puišus). Viņš māk iemācīt gan pa
reizus akcentus pareizajās vietās, 
gan muzikāli izsmalcinātu melo
diju. Rezultātā – viņš ir daudzu 
konkursu laureātu skolotājs, kura 
audzēkņi mācās ar prieku.

Inga Ikauniece

Godina novada labākos skolotājus Nominācijā „Labākais skolotājs 
pirmsskolas izglītības program-
mā” tika izvirzīti:
• Jana Ļaksa (pirmsskolas izglītības 
iestāde „Ieviņa”); 
• Inta Markovska (pirmsskolas izglī-
tības iestāde „Zvaigznīte”); 
• Vineta Kārkliņa (pirmsskolas izglī-
tības iestāde „Bitīte”); 
• Ilze Millere (privātās pamatskolas 
„gaismas tilts 97” pirmsskolas grupa); 
• Ligita Rudzāte (Daugmales pa-
matskolas pirmsskolas grupa). 

Nominācijā „Labākais skolotājs 
vispārējās izglītības programmas 
1.–12. klašu grupā” tika izvirzīti:
• Irisa Gaile (Ķekavas vidusskola); 
• Anda Knospiņa (privātā pamat-
skola „gaismas tilts 97”); 
• Līga Tīruma (Pļavniekkalna sā-
kumskola); 
• Sandra Ozola (Baložu vidusskola); 
• Inga Ikauniece (Daugmales pa-
matskola). 

Nominācijā „Labākais skolotājs 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmā” tika izvirzīti:
• Vaira Kumermane (Ķekavas nova-
da sporta skola); 
• Normunds Everts (Ķekavas Mūzi-
kas skola). 

„Labākais skolotājs Ķekavas novadā 2014./2015. mācību gadā” laureāti 
no kreisās: Ilze Millere, Normunds Everts un Anda Knospiņa
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Slokas iela Katlakalnā un tai 
piegulošās ielas ir privāta servi-
tūta autoceļi, kas pieder privāt-
personām. Ņemot vērā to, ka šīs 
ielas ir šauras, bez gājēju ietvēm 
un visi krustojumi ir vienādas 
nozīmes, ir nepieciešams uzla-
bot satiksmes drošību. 

Tādēļ Ķekavas novada dome 
septembrī nolēma uzstādīt ceļa 
zīmi Nr. 528 „Dzīvojamā zona” 
un Nr. 529 „Dzīvojamās zonas 
beigas” uz Slokas ielas un valsts 
autoceļa V2A nobrauktuves 
krustojumā Katlakalnā. 

Vineta Bērziņa

Izskatot Ķekavas novada pašvaldī-
bas aģentūras „Ķekavas ambulan-
ce” direktores Daigas Āboltiņas 
2015. gada 1. septembra iesnie-
gumu, Ķekavas novada dome, 10 
deputātiem balsojot par, atbrīvoja  
D. Āboltiņu no amata ar 2015. 
gada 30. septembri. D. Āboltiņa 
vadīja Ķekavas ambulanci kopš 
2001. gada līdz šim brīdim. 

Tika izsludināts konkurss uz va
kanto direktora vietu, uz kuru līdz 
5. oktobrim pieteicās 12 preten
denti. Šobrīd vērtēšanas komisija 
izskata iesūtīto dokumentu atbilstī
bu konkursa nolikumam, lai izvē
lētos kandidātus nākamajai kārtai –  
intervijai, kuras laikā vērtēs pre
tendenta spējas sniegt kompeten
tas atbildes uz jomai specifiskiem 
jautājumiem, izpratni par nozares 
politiku, spēju plānot, organizēt un 
vadīt pašvaldības aģentūras darbu, 
nodrošināt pašvaldības aģentūras 
funkciju un uzdevumu izpildi.

Inga Ikauniece

Biedrība „Partnerība „Daugav
krasts”” aicina interesentus 19. ok
tobrī uz sabiedrisko apspriešanu par 
sabiedrības virzītas vietējās attīstī
bas stratēģijas 2015.–2020. gadam 
sagatavoto projektu Latvijas Lau
ku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā „Atbalsts  
LEADER vietējai attīstībai (sabied
rības virzīta vietējā attīstība)”.

Sabiedriskās apspriešanas vieta –  
Doles Tautas nama Mazā zāle, Rī
gas iela 26 (pretī baznīcai), Ķekava. 
Norises laiks – 2015. gada 19. ok
tobris plkst. 18. Plašāka  informā
cija pa tālr. 28633324 vai epastu  
daugava2000@inbox.lv.

Biedrība „Partnerība 
„Daugavkrasts”

Jaunas ceļa zīmes 
Katlakalnā

Ķekavas ambulancei 
būs jauns vadītājs

Aicina uz sabiedrisko 
apspriešanu

5. oktobrī Ķekavas novada do-
mes priekšsēdētājs Andis Dam-
lics tikās ar Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras direk-
toru Andri Ozolu, lai noslēgtu 
savstarpējas sadarbības līgumu.

Ķekavas novada pašvaldība jau 
šā gada jūnijā saņēma Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) Lielo un stratēģiski nozī
mīgo investīciju projektu koor
dinācijas padomes piedāvājumu 
par sadarbības līguma noslēg
šanu.

Līgums paredz sadarbību starp 
Ķekavas novada pašvaldību un 
LIAA izstrādātās investīciju pie
saistes metodikas „Polaris” pro
cesa realizācijā, kas veicina in
formācijas apmaiņu un aktualizē 
pašvaldības uzņēmējdarbības vi
des un investīciju piesaistes jau
tājumus.

Ķekavas novada dome, izskatot 
sadarbības piedāvājumu, nolēma 
to atbalstīt, saskatot iespējas vei
cināt uzņēmējdarbības attīstību 
novada teritorijā. Parakstot šo 
līgumu, pašvaldībai rodas iespēja 
palielināt konkurētspēju kā vie
tējā, tā arī starptautiskajā tirgū, 
veidojot sadarbību ar esošajiem 
un potenciālajiem investīciju 

projektu īstenotājiem.
Par projekta īstenošanu atbildī

gais Ķekavas novada pašvaldības 
Attīstības daļas projektu vadītājs 
Jānis Ābols skaidro, ka praktiski, 
noslēdzot savstarpējo sadarbības 
līgumu, Ķekavas novads un tajā 
strādājošie uzņēmēji iegūs pieeju 
unikālai informācijas pasniegša
nas platformai „Polaris”, ko uztur 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra.   „Polaris” sistēma ļauj 

piekļūt informācijai par ārzemju 
investoru iespējamo darbību Lat
vijā, kā arī reklamēt Ķekavas no
vadu kā potenciālo vietu investī
ciju veikšanai, izvietojot šeit da
žādus ražošanas un pakalpojumu 
sniegšanas uzņēmumus. Lai vei
cinātu novada kopējo ekonomis
ko aktivitāti, izmantojot Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
piedāvātās iespējas ar ārzem
ju pārstāvniecību starpniecību, 

Ķekavas novads informēs kon
krētus ārzemju investorus  un to 
apvienojošās organizācijas par 
priekšrocībām uzņēmējdarbības 
attīstīšanai novadā.

Līgums ar LIAA arī atbilst Ķe
kavas novada attīstības program
mas izvirzītajam stratēģiskajam 
mērķim veicināt ekonomisko 
aktivitāti un atbalstīt uzņēmēj
darbības vidi.

Inga Ikauniece

Sākot ar 2016. gadu, 89 novadu 
pašvaldībās, arī Ķekavā, dar-
bu sāks valsts un pašvaldības 
vienotie klientu apkalpošanas 
centri, kur plānots noteiktus 
valsts pakalpojumus sniegt uz 
pašvaldību klientu apkalpo-
šanas struktūrvienību bāzes. 
Šajos centros iedzīvotāji varēs 
iesniegt dokumentus vairākām 
valsts iestādēm, kā arī saņemt 
pašvaldību darbinieku konsul-
tācijas par valsts pakalpoju-
miem. 

Ķekavas novada pašvaldības ad
ministrācijas telpās papildus paš

valdības pakalpojumiem turp
māk būs pieejami arī šādu iestāžu 
nodrošinātie pamatpakalpojumi:
• Valsts ieņēmumu dienests;
• Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra;
• Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde;
• Nodarbinātības valsts aģentūra;
• Uzņēmumu reģistrs;
• Valsts zemes dienests;
• Lauku atbalsta dienests.

Lai veiktu pašvaldības admi
nistrācijas telpu pielāgošanu ie
ceres nodrošināšanai, saņemts 
līdzfinansējums no valsts budžeta 
11 300 eiro apmērā. Papildus tam 

pašvaldība ik mēnesi saņems valsts 
budžeta dotāciju centra darbības 
nodrošināšanai – uzturēšanai un 
nodarbināto atlīdzībai – 1300 eiro 
apmērā. Plānots, ka valsts un paš
valdības vienotais klientu apkalpo
šanas centrs Ķekavas novada paš
valdības telpās būs gatavs darbam 
jau decembra otrajā pusē.

Publisko pakalpojumu nodro
šināšana sabiedrībai ir viens no 
valsts un pašvaldību galvenajiem 
uzdevumiem, taču daudziem cil
vēkiem vēršanās iestādēs izraisa 
negatīvas emocijas, jo nav sapro
tama birokrātisko lietu kārtība 
vai bijusi nepatīkama iepriekšēja 

pieredze. Turpmāk, lai atvieglo
tu iedzīvotājus no liekas laika un 
citu resursu tērēšanas, braukā
jot pa iestādēm Rīgā vai citviet, 
Ķekavas novada pašvaldībā būs 
iespējams saņemt pieprasītākos 
valsts pārvaldes pakalpojumus 
vienuviet.

Šobrīd iedzīvotājiem un uzņē
mējiem ir pieejami aptuveni 2000 
valsts un pašvaldību piedāvāto 
publisko pakalpojumu, kurus ie
spējams saņemt vairāk nekā 900 
vietās visā Latvijā. Tas ir dārgi un 
neefektīvi, raugoties gan no ie
dzīvotāju, gan valsts viedokļa. 

Inga Ikauniece

Iedzīvotāju un līdz ar to arī bēr-
nu skaits novadā turpina pie-
augt ar katru gadu. Tas strauji 
palielina izglītojamo skaitu 
pašvaldības izglītības iestādēs. 

Pļavniekkalna sākumskolā jau 
2016./2017. mācību gadā būs vie
tu skaita deficīts. Lai risinātu šo 
problēmu ilgtermiņā, Ķekavas 
novada dome lēmusi atteikties 
no pagaidu risinājuma – moduļu 
nomas – un paplašināt Pļavniek

kalna sākumskolas telpas, tādējā
di nodrošinot vietas līdz pat 300 
audzēkņiem. 

Lai izstrādātu vislabāko ie
spējamo skolas rekonstrukcijas 
variantu, dome izsludinājusi 
metu konkursu „Pļavniekkal
na sākumskolas paplašināšanas 
priekšlikumu izstrāde”, izveidojot 
žūrijas komisiju konkursa orga
nizēšanai. 

Domes lēmums paredz, ka 
kopējais metu konkursa „Pļav

niekkalna sākumskolas paplaši
nāšanas priekšlikumu izstrāde” 
godalgu fonds ir 6000 eiro, kas 
tiek sadalīts šādā kārtībā: 1. vie
tas godalga – 3000 eiro, 2. vietas 
godalga – 2000 eiro, 3. vietas 
godalga – 1000 eiro. 

Metu konkursa dalībnieki tiks 
vērtēti pēc projekta risinājuma 
atbilstības metu konkursa mēr
ķim un tehniskajai specifikāci
jai, idejas oriģinalitātes, projekta 
detalizācijas pakāpes un grafiskā 

pasnieguma kvalitātes, paredza
majām būvprojekta izstrādes 
izmaksām un autoruzraudzības 
izmaksām projekta realizācijas 
laikā, piedāvātā būvprojekta iz
strādes termiņa un aptuvenajām 
būvniecības izmaksām. 

Godalgu fonda līdzekļi 6000 
eiro apmērā tiks paredzēti no Ķe
kavas novada pašvaldības budže
ta sadaļas „Izglītības iestāžu ēku 
uzturēšanas izmaksas”.

Inga Ikauniece

Rādīsim novada priekšrocības ārvalstu investoriem

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras di-
rektors Andris Ozols paraksta sadarbības līgumu.

Pašvaldība paplašina piedāvāto pakalpojumu klāstu

Izsludināts metu konkurss Pļavniekkalna sākumskolas rekonstrukcijai
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Ķekavas novadā oktobris paslu-
dināts par Spodrības mēnesi, 
un Ķekavas novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus izmantot šā 
mēneša priekšrocības un uzpost 
savu apkārtni.  

Vides un labiekārtošanas daļas 
vadītāja Sigita Varika par galveno 
Spodrības mēneša priekšrocību 
min to, ka šajā mēnesī ir atļauts 
dedzināt bioloģiski noārdāmos 
atkritumus – zāli, lapas, zarus 
un citas augu daļas sava īpašuma 
teritorijā, ja tas nerada draudus 
cilvēku dzīvībai, veselībai, videi 
un mantai, kā arī netraucē apkār
tējiem iedzīvotājiem. Pārējā laikā 
to darīt ir aizliegts saskaņā ar Ķe
kavas novada sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumiem.

 Ik gadu Ķekavas novadā Spod
rības mēnesis tiek izsludināts divas 
reizes. Rudenī tas ir oktobris, taču 
pavasarī Spodrības mēnesis tiks 
noteikts, izvērtējot laikapstākļu 
piemērotību teritorijas uzkopšanai 
un uguns bīstamības līmeni. Vis
biežāk tas būs marts vai aprīlis, jo 
maijā jau lielākoties sākas paaug
stinātas ugunsbīstamības sezona.  

Inga Ikauniece

18. septembrī pulksten 16.50 
Daugmales multifunkcionālā 
centra peldbaseinā tika sagai-
dīts 100 000 apmeklētājs. Tas 
bija Emīls Josts no Jumpravas 
Lielvārdes pagastā.

No sākuma nedaudz apmulsis 
un pārsteigts, bet pēc tam, sa
pratis, ka viss ir nopietni, Emīls 
pateicās par balvu, piebilstot: „Uz 
Daugmali peldēt braucu regulā
ri. Uzskatu, ka peldēšana uzlabo 
veselību, palīdz relaksēties un 
uzlabot fizisko formu. Daugma
les baseins patīk man un manai 
ģimenei. Te ir iespēja baudīt gan 
peldbaseinu, gan pirtiņu!” Pār
steiguma balvā Emīls saņēma 
bezmaksas baseina apmeklējumu 
100 000 sekundes.

Nu ko, tagad gaidīsim 500  000 
apmeklētāju! Cerams, tas pie mums 
ieradīsies tuvāko piecu gadu laikā!

Andris Ceļmalnieks

22. septembrī Nāves salā 
Daugmalē filmēja materiālu 
dokumentālai filmai par nozī-
mīgākajām latviešu strēlnieku 
kaujām laika posmā no 1915. 
līdz 1917. gadam.

Topošās dokumentālās filmas 

„Zem latviešu karogiem. Varo
ņu dzimšana” režisori ir Gints 
Grūbe un Juris Pakalniņš. Filma 
top pēc Aizsardzības ministrijas 
pasūtījuma, un tās pirmizrāde 
plānota Latvijas Televīzijā jau šā 
gada novembrī.

Nāves sala Daugmalē ir vie
na no nozīmīgākajām latvie
šu strēlnieku kauju vietām, kas 
iegājusi vēsturē ar īpaši nežē
līgām cīņām.  Savu drūmo no
saukumu tā ieguvusi pēc 1916. 
gada 25. septembra kaujām, 

kad vācu armija pret Nāves sa
las aizstāvjiem pielietoja indīgās 
gāzes. Tas bija pirmais un lielā
kais šāda veida ieroču pielieto
jums Pirmā pasaules kara laikā  
Latvijā.

Inga Ikauniece

Oktobris – 
Spodrības mēnesis

Daugmales baseinam – 
100 000 apmeklētājs

Daugmales baseina 100 000 
apmeklētājs – Emīls Josts no 
Jumpravas. 

Nāves salā filmē dokumentālo filmu par strēlniekiem

Šajā mācību gadā 117 Latvijas 
izglītības iestādes par īpašiem 
panākumiem ilgtspējīgas attīstī-
bas, vides izglītības un vides aiz-
sardzības veicināšanā skolā un 
tās apkārtnē saņēmušas starp-
tautisko ekoskolas nosaukumu 
un Zaļā Karoga balvu. Vēl 44 
skolas saņems diplomu un Lat-
vijas ekoskolas nosaukumu.

Arī Daugmales pamatskola ar 
darbu un veiktajām aktivitātēm 
ir pierādījusi savas tiesības nā

kamajā gadā mastā celt ekoskolu 
Zaļo karogu. Turklāt Daugmales 
pamatskolas pirmsskolas grupa 
„Namiņš”, kas kustībā iesaistījās 
kā patstāvīga vienība, pēc pirmā 
eko darba gada saņem Pateicību.

Ekoskolu programma ir viens 
no visaptverošākajiem un populā
rākajiem vides izglītības modeļiem 
pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau 
vienpadsmit gadus. Ekoskolu prog
rammā Latvijā šobrīd darbojas 170 
izglītības iestādes (no pirmsskolām 
līdz pat augstskolām), bet visā pa

saulē programmā ir iesaistījušās 
vairāk nekā 43 000 skolu.

Iepriekšējā mācību gadā Latvijā 
plīvoja 98 Zaļie karogi. Šī balva 
skolām tiek piešķirta uz vienu mā
cību gadu un katru reizi jāizcīna 
no jauna. Lēmumu par skolas ap
balvošanu pieņem Ekoskolu prog
rammas Nacionālā žūrija, kuras 
sastāvā ir valsts institūciju un sa
biedrisko vides aizsardzības un 
izglītības organizāciju pārstāvji.

Programmā var iesaistīties ikviena 
izglītības iestāde, kas vēlas savā dar

bā pievērsties vides aizsardzības un 
ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. 
Ekoskolu programmas atpazīstamā
kais elements ir Zaļais karogs, ko sa
ņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika 
posmā spēj demonstrēt izcilas aktivi
tātes vides jomā. Latvijas ekoskolas 
nosaukums un diploms ir nacionāla 
līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz 
Zaļo karogu.

Ikgadējais ekoskolu apbalvoša
nas pasākums notika 25. septembrī 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Ieva Gedzuna

Viens no 117 ekoskolu Zaļajiem karogiem plīvos Daugmalē

Viens no būtiskiem aspektiem 
atkritumu apsaimniekošanas 
jomā ir sabiedrības attieksme, 
līdzdalība un iedzīvotāju infor-
mētība. Vislabāk izpratne vei-
dojas, ja zināšanas tiek apgūtas 
kopš mazotnes. 

Tādēļ biedrība „Partnerība 
„Daugavkrasts””, realizējot Latvi
jas vides attīstības fonda (LVAF) 
un Ķekavas novada pašvaldības 
finansēto projektu „Draudzīgi 
dabai”, vienā no projekta aktivitā
tēm iesaistīja novada skolotājus, 
lai bērniem saprotamā veidā pa
stāstītu par videi draudzīgu dzī
vesveidu. 

16. septembrī visu novada 
skolu 1.–4. klašu audzēkņiem 
notika „Zaļā stunda”, kuras laikā 

bērniem bija iespēja noskatīties 
Daugmales EKO pamatskolas 
bērnu zīmēto animācijas filmu 
„Ko darīt?” par atkritumu šķi
rošanu. Tāpat caur praktiskiem 
uzdevumiem un spēlēm bērni 
apguva atkritumu šķirošanas 
pamatus un izpratni par dabai 

draudzīgu dzīvesveidu. 
Organizatoriem liels prieks, 

ka šīs aktivitātes rezultāts jau re
dzams ikdienas dzīvē. Bērni par 
iegūto informāciju pastāsta savai 
ģimenei un pielieto praksē. Lie
lisks apliecinājums bērnu iegūta
jām zināšanām bija vērojams ak

cijas „Laimes rats” norises vietā, 
gadatirgus laikā Ķekavā. Bērni ne 
sliktāk kā pieaugušie tika galā ar 
āķīgajiem uzdevumiem par atkri
tumu pareizu šķirošanu.

Projekta laikā tika uzstādīti 
informatīvie stendi atkritumu 
šķirošanas vietās, izgatavoti un 
izplatīti informatīvie materiāli, 
organizētas izglītojošas akcijas 
gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

Ir būtiski uzņemties atbildību 
par vide veselību, taupīgi izman
tojot resursus. Ja ir iespējams at
kritumus pārstrādāt un izmantot 
vēlreiz, tad tas ir jādara.

Agita Eizenberga

Iznācis jaunu
maršrutu buklets!

Ķekavas novada tūrisma koordinā-
cijas centrs izdevis jaunu maršrutu 
bukletu, kas piedāvā atpūtas ie-
spējas dažādām gaumēm.

Bukletā „Ceļojumu maršruti. Ķe-
kavas novads” apkopoti 11 marš-
ruti. Ceļojumi pa Ķekavas novadu 
paredzēti gan tiem, kuri ceļo ar 
auto, gan velobraucējiem, gan kā-
jāmgājējiem, gan laivotājiem.

Bukletā ir četri laivu maršruti, 
kas paredzēti laivošanai pa novada 

upēm – Ķekaviņu, misu un Dauga-
vu, savukārt ceļojumam ar auto ir 
pieci maršruti dažādām gaumēm. 
Iekļauts arī pastaigu maršruts pa 
Ķekavu kājāmgājējiem, bet velo-
maršruts ved no Baložiem caur 
Ķekavu uz Salaspili. Vēl bukletā ie-
kļauta informācija par uzņēmējiem 
un amatniekiem, kas savu produk-
ciju ražo tepat Ķekavas novadā.

Buklets pieejams Ķekavas no-
vada tūrisma koordinācijas centrā 
Rīgas ielā 26, Ķekavā, darbdienās 
no plkst. 9 līdz 20 un brīvdienās no 
plkst. 10 līdz 18.

Rudens tirgi Ķekavā
Svētdien, 25. oktobrī, Ķekavā, 
pie Doles tautas nama, norisinā-
sies Rudens tirgus, savukārt 8. no-
vembrī notiks mārtiņdienas tirgus. 
apmeklētāji tiek gaidīti jau no  

plkst. 8 līdz pat 15. Būs gan dārzeņi, 
gan gaļa, gan amatnieku izstrādā-
jumi, gan citas mājai un ģimenei 
noderīgas lietas.

Ar velo rudenī
17. oktobrī norisināsies velotūre 
„Baloži–Titurga–Rāmava–Katlakalns–
Valdlauči–Baloži”. Veloekskursijas 
laikā tiks apmeklēti vairāki apskates 
objekti Baložos, Titurgā, Rāmavā, 
Valdlaučos un Katlakalnā. ekskursija 
notiks gida pavadībā. Sākums pie Ba-
ložu kultūras nama plkst. 9.

18. oktobrī notiks veloekspedī-
cija pa komunistiskā terora, Pirmā 
un otrā pasaules karā kritušo ka-
ravīru piemiņas vietām. Sākums 
Ķekavā, pie Ķekavas novada tūris-
ma koordinācijas centra, plkst. 9. 
Vairāk par abiem pasākumiem var 
uzzināt vietnē www.parturismu.lv 
vai zvanot uz tālr. 27017333.

Sadarbojoties trīs – Ķekavas, 
mārupes un Salaspils – novadiem, 
drīzumā paredzēts izdod arī jaunu 
velomaršrutu izdevumu pa Pierī-
gas novadiem.

Agrita Grīnberga

Saudzē dabu – šķiro atkritumus!
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galdniecība „mežmaļi” Valdlaučos
 AICINA DARBĀ 

GALDNIEKU 
ar vēlmi mācīties.

Tālr. 29247201.

Ķekavas novada pašvaldība aicina darbā
IEKŠĒJO AUDITORU

Galvenie amata pienākumi:
• veikt pašvaldības, tajā skaitā pašvaldības centrālās administrācijas 
struktūrvienību, iestāžu, pašvaldības aģentūru un pašvaldības 
kapitālsabiedrību iekšējos auditus saskaņā ar iekšējā audita 
profesionālās prakses standartiem, pašvaldības iekšējā audita 
stratēģisko un gada plānu;
• novērtēt iekšējās kontroles sistēmas pietiekamību un efektivitāti;
• izstrādāt iekšējā audita stratēģisko un gada plānu;
• izstrādāt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai un 
veikt tās uzraudzību;
• veikt auditu un revīziju ieteikumu izpildes uzraudzību, tajā skaitā Valsts 
kontroles ieteikumu izpildes uzraudzību;
veikt pašvaldības projektu iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanu;
atbilstoši savai kompetencei sniegt konsultācijas vadībai un 
darbiniekiem par iekšējās kontroles jautājumiem.
Prasības pretendentiem:
• augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība 
ekonomikā, finansēs vai kvalitātes vadībā, kas papildināta ar speciālajām 
zināšanām iekšējā audita semināros un/vai kvalifikācijas kursos;
• zināšanas par iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem 
standartiem;
• vismaz 3 gadu praktiskā darba pieredze iekšējā audita veikšanā valsts 
pārvaldē vai pašvaldībās tiks uzskatīta par priekšrocību;
• valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu 
zināšanas;
• prasme operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi; 
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• prasme lietišķo rakstu stilā sagatavot ziņojumus un pārskatus;
• padziļinātas zināšanas darbā ar MS Excel;
• B kategorijas auto vadītāja apliecība.
Personības īpašības: 
• iniciatīva, stratēģiska un analītiska domāšana, orientēšanās uz 
darba rezultātu, teicamas saziņas prasmes un prasme konstruktīvi 
risināt konflikta situācijas, spēja rīkoties neordinārās situācijās 
savas kompetences ietvaros, lēmumu pieņemšanas prasme savas 
kompetences ietvaros.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu, profesionālās pilnveides un attīstības 
iespējas;
• kvalifikācijas celšanas iespējas;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks 
izvirzīti otrajai atlases kārtai!
Pieteikuma dokumentus (cV un pieteikuma vēstuli) ar norādi „Iekšējais 
auditors” iesniegt vai līdz 30.10.2015. (ieskaitot) nosūtīt Ķekavas 
novada pašvaldības Personāla daļai. adrese: gaismas iela 19, k-9-1, 
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, 
e-pasts konkurss@kekava.lv. Tālrunis uzziņām 67935916.

Pārtikas uzņēmums 
SIa „tehnosteel” 

aicina darbā 
PALĪGU VIRTUVĒ

Ķekavā, Nākotnes ielā,
kas var veikt arī kurjera-piegādātāja 
funkcijas. Nepieciešama B kategorijas 
autovadītāja apliecība.
 e-pasts tehnosteel@inbox.lv; 
tālr. 26521559.

Pašvaldības aģentūra 
„Ķekavas sociālās aprūpes 

centrs” aicina darbā 
MEDICĪNAS MĀSU 

uz pilnu slodzi.
Prasības:
• reģistrācija Ārstniecības personu 
reģistrā;
• vēlams māsas sertifikāts;
• prasme strādāt komandā;
• augsta atbildības sajūta.

Galvenie amata pienākumi:
• veikt, izvērtēt un dokumentēt 
klienta veselības aprūpi.

Piedāvājam:
• organizācijā, aprūpes un 
profesionālā kolektīvā; 
• konkurētspējīgu atalgojumu un 
sociālās garantijas.

Pretendentus līdz 19. oktobrim 
lūdzam sūtīt vai iesniegt Pa „Ķekavas 
sociālās aprūpes centrs” ārsta 
palīgam marijai adamovai motivētu 
pieteikumu un profesionālo 
aprakstu (cV), ar norādi „Medicīnas 
māsas amatam”. 
Kontakti
adrese: Pa „Ķekavas sociālās aprūpes 
centrs”, Gaismas iela 19, k. 8, Ķekava 
pagasts, Ķekavas novads, LV-2123. 
Tālr. 371 67936435, mob. 26463794 
vai e-pasts marija.a@inbox.lv.

24. septembrī, vizītes Latvijā ie-
tvaros, Ķekavas novadā viesojās 
Beļģijas Karalistes Flandrijas 
reģiona parlamenta spīkers Jans 
Pēmans (Jan Peumans) un viņa 
vadītā delegācija.

Delegācija tikās ar Ķekavas no
vada domes priekšsēdētāju Andi 
Damlicu, bet pēc tam devās uz 
Daugmali, lai apmeklētu latviešu 

strēlnieku piemiņas vietu Nāves 
salā un paviesotos vietējā uzņē
mēja Jāņa Sulutaura jeb Daugma
les Bišu Jāņa saimniecībā.

Jāpiemin, ka Ķekavas novada 
pašvaldība sadarbojas ar Ipras 
pašvaldību Beļģijā kopīga pro
jekta īstenošanā ES programmas 
„Eiropa pilsoņiem” ietvaros starp
tautisku aktivitāšu organizēša
nai nākamā gada pasākumā, kas 

veltīts Nāves salas notikumu 100 
gadu atcerei. Sadarbība ar Ipras 
pašvaldību turpmāk arī veicinātu 
tūrisma nozares attīstību Ķekavas 
novadā, pārņemot pozitīvo Ipras 
pašvaldības pieredzi saistībā ar 
Pirmā pasaules kara kaujas vietu 
izmantošanu tūrisma nozarē.

Kā ziņo aģentūra BNS, Latvijā 
no 23. līdz 25. septembrim vizī
tē uzturējās Beļģijas Karalistes 
Flandrijas reģiona parlamenta 
spīkers Jans Pēmans un viņa va
dītā delegācija.

Flandrijas parlamenta priekšsē
dētāju vizītē pavadīja Jaunās Flāmu 
alianses partijas frakcijas vadītājs 
Kriss van Deiks (Kris Van Dijck), 
Zaļās partijas frakcijas vadītājs 
Bjērns Žoska (Björn Rzoska), Kris
tīgo demokrātu partijas frakcijas 
vadītājs Kūns van den Hēvels (Koen 
Van den Heuvel) un Flāmu parla
menta Eiropas valstu nodaļas vadī
tājs Drīss Bergens (Dries Bergen).

Inga IkaunieceFlandrijas parlamenta pārstāvji Ķekavas novada domē.

Ķekavā viesojas Flandrijas parlamenta pārstāvji

Ķekavas Mūzikas skola rudeni 
sagaidījusi jaunos toņos – vasa-
rā uzsāktie ēkas fasādes renovā-
cijas un siltināšanas darbi nu ir 
noslēgušies.   

Renovācijas darbu ietvaros tika 
veikta ēkas fasādes un jumta sil
tināšana virs koncertzāles. Ēkas 
siltināšana bija nepieciešama, jo 
ziemās telpas bija visai vēsas. Nu 
skolas audzēkņi varēs apgūt mū
zikas instrumentu spēli un kor

dziedāšanu daudz siltākās telpās. 
Fasādes renovācijas darbi tika 

finansēti no pašvaldības budžeta 
un izmaksāja vairāk nekā 37 000 
eiro, bet jumta siltināšana – gan
drīz 12 000 eiro. 

Iepriekš Ķekavas Mūzikas skolai 
ir siltināti pamati un bēniņu daļa, 
savukārt pērn telpās ierīkota ven
tilācijas sistēma, tādējādi šīs sezo
nas remontdarbi papildināja jau 
aizvadītajos gados paveikto. 

Vineta Bērziņa

18.–19. septembrī Ķekavas nova-
da pašvaldības delegācija devās 
uz vienu no tuvākajām ārvalstu 
sadraudzības pilsētām Raseiņiem 
(Raseiniai) Lietuvā, lai piedalītos 
ikgadējos rudens Ražas svētkos. 

Šie svētki ir Raseiņu pašvaldības 
tradīcija, kas ik gadu pulcē gan 
vietējos iedzīvotājus, gan arī vie
sus no citām Lietuvas pašvaldī
bām un ārvalstīm.

Ķekavas novada oficiālās dele
gācijas sastāvā bija domes priekš
sēdētājs Andis Damlics, deputāts 
Aigars Vītols, kā arī Attīstības da
ļas un Sporta aģentūras pārstāvji.

Delegācija ieguva priekšsta
tu par Raseiņu pašvaldības tēla 
veidošanu, ko veiksmīgi īsteno, 
iesaistot vietējos pārtikas un citu 
preču ražotājus. Vērojot pasāku
ma un darba organizāciju svētku 

norises laikā, Ķekavas pašval
dības delegācija varēja pārņemt 
pieredzi, kā, izmantojot vietējo 
ražotāju radītos produktus, ie
spējams piesaistīt ievērojamu ap
meklētāju skaitu ne tikai no tuvē
jās apkārtnes, bet arī no tālākām 
sadraudzības pilsētām.  

Rudens festivāls un ar to saistī
tie pasākumi lieliski reklamē vie
tējo kultūru un tūrisma objektus, 
kas palielina kopējo sabiedrisko 
aktivitāti pašvaldībā.   Tāpat de
legācija atjaunoja jau iepriekš 
iegūtos kontaktus un sadarbību 
sporta jautājumos.

Viesojoties Raseiņu pašvaldībā, 
Ķekavas novada delegācija izman
toja iespēju iepazīties un dibināt 
kontaktus arī ar Igaunijas un Polijas 
delegāciju pārstāvjiem, lai veicinātu 
turpmāko savstarpējo sadarbību.

Jānis Ābols

Viesos pie lietuviešu draugiem Raseiņos

Mūzikas skolai rudenī jauns ietērps

Ķekavas Mūzikas skola pēc renovācijas.
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Ikviens darbs, kurš tiek darīts 
no sirds, nes augļus un vainago-
jas panākumiem. Tieši tāpat kā 
ikviens ceļa metrs, kurš noiets, 
dodoties pretim ilgi gaidītajam 
mērķim, ir tā vērts. Un, jo ga-
rāks ceļš mērots līdz mērķim, 
jo lielāks gandarījums par pa-
veikto.

Trīs garu gadu darbs ir vaina
gojies panākumiem – 1. oktobrī 
Ķekavas novada Jaunatnes ini
ciatīvu centrā tika atklāta projek

ta „Miera balodis” informatīvā 
plāksne pie mājas fasādes, kā arī 
uzsākta projekta aktivitāšu īste
nošana. Lai arī šķiet, ka tik daudz 
padarīts, lai projektu uzsāktu, 
piesaistot finansējumu 75  000 
eiro apmērā no Rīgas Hanzas 
Rotari kluba un Bordesholmas 
Rotari kluba, iegādāta aparatūra 
un aprīkojums apmācību prog
rammu īstenošanai, paredzēts 
finansējums darbinieku apmā
cībām un atalgojumam, darbam 
ar vecākiem un informatīvajām 
lekcijām pedagogiem, tomēr vēl 

daudz kas jādara. Jau šobrīd ir re
dzams, ka šis projekts ir bijis tajā 
ieguldītā darba vērts, jo jauniešu 
interese par to ir liela un jau ta
gad vietu skaits apmācību grupās 
ir piepildīts, kā arī jaunieši jau ta
gad piesakās nākamajam apmā
cību posmam programmās, kas 
sāksies februārī.

Mēs ticam, ka projekta īsteno
šanas laikā (līdz 2017. gada pa
vasarim) spēsim īstenot projekta 
galveno mērķi – mazināt fizisku 
un emocionālu vardarbību bēr
nu un jauniešu vidū, jo paši pēc 
savas pieredzes zinām, ka tad, 
kad esi atradis savu aicinājumu 
un dari lietas, kas tevi patiešām 
aizrauj, tu kļūstu iecietīgāks, sirs
nīgāks, draudzīgāks, apmierināts 
pats ar savi, un, nesot šādu po
zitīvu attieksmi apkārtējiem ik 
dienas, pasaule ap mums kļūst 
labāka.

Linda Vaškevica-Veita

Jaunatnes centrs uzsāk projekta „Miera balodis” īstenošanu

Atklājot projekta „Miera balodis” informatīvo plāksni.

STĀSTu KONKuRSA 
„ŠAuSMīGI 

SPOcīGIE ĶEKAVAS 
NoVaDa StāStI”

Ir sācies rudens, un tas mūsu 
ikdienā ienes arvien vairāk 
tumsas un drēgnuma. tas ir arī 
laiks, kad jaunieši, tumsā sa-
sēduši, cits citam mēdz stāstīt 
patiesus un izdomātus šausmu 
stāstus. 
mēs vēlamies tos apkopot un 
stāstīt arī citiem jauniešiem, tā-
pēc ikviens novada jaunietis ir 
aicināts pieteikt savu piedzīvo-
to, dzirdēto vai izdomāto spo-
ku stāstu konkursam. Iesūtītie 
stāsti tiks vērtēti, un labākie no 
tiem tiks stāstīti Spoku dienas 
pasākumā Ķekavas novada 
Jaunatnes iniciatīvu centrā  
31. oktobrī no plkst. 19.
Konkursa nolikumu meklē 
vietnē jic.kekava.lv. Darbus 
uz e-pastu jic@kekava.lv sūti 
mums līdz 22. oktobrim.

Aizvadot pēdējās šīs vasaras die-
nas un sagaidot rudeni, Ķekavas 
novada Jaunatnes iniciatīvu cen-
tra direktore devās programmas 
„Erasmus+” jaunatnes darbi-
nieku mobilitātes projekta „The 
young side of the moon” jeb 
„Jaunā mēness puse” jaunatnes 
darbinieku pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Vjetnamu.

Jau pirms došanās ceļā bija 
skaidrs, ka šis pieredzes apmaiņas 
brauciens pavisam noteikti atšķir
sies no iepriekš pieredzētajiem. 
Definēt – labāks vai sliktāks –  
šeit gan nav iespējams, citādāks – 
tas ir īstais vārds! 

Projekta brauciena galvenais 
mērķis bija izprast Vjetnamas 
jaunatnes organizāciju vajadzī
bas, iepazīt viņu pieredzi, dalī
ties ar mūsu idejām un pieredzi 
darbā ar jaunatni, kā arī saprast, 
kā tieši mēs, Eiropas valstis, va
rētu palīdzēt viņiem attīstīt un 
veicināt darbu ar jaunatni valstī. 

Jāteic, ka visās organizācijās, ku
ras mums bija iespēja apmeklēt, 
strādā entuziasma un dzīves prie
ka piepildīti cilvēki, kuri patiesi 
vēlas palīdzēt jauniešiem veidot 
dzīvi labāku. Starp visām satikta
jām organizācijām visspilgtāk iz
cēlās tieši nevalstiskā „V4D”, kas 
darbojas tējas fermas paspārnē 
un strādā ar jauniešiem, kuri da
žādu iemeslu dēļ izkrituši no iz
glītības sistēmas, taču lielākoties 
tie ir finansiāli apsvērumi. Bieži 
šiem jauniešiem ir nācies pamest 
skolu, lai sāktu pelnīt iztiku un 
palīdzētu ģimenei izdzīvot. Tas 
lielais darbs, ko dara organizācija 
„V4D”, ir jaunieši izglītošana tū
risma jomā, tajā skaitā ik dienu 
divas stundas tiek pavadītas, mā
coties angļu valodu. Divas reizes 
gadā organizācijas pārstāvji do
das izpētes braucienos, kuru laikā 
tiek atrasti jaunieši, kuriem patie
šām ir nepieciešams atbalsts un 
vēlme mācīties. Lai vecāki ļautu 
saviem bērniem mācīties, viņiem 

tiek maksāta arī stipendija, kuru 
jaunieši lielākoties sūta vecākiem 
kā finansiālu atbalstu.

Mūsu satiktie cilvēki bija sir
snīgi, draudzīgi, un, protams, ka 
ikviena jaunieša sapnis ir kādreiz 
aizbraukt uz Eiropu. Šajā brīdi, 
pieļauju, daudzi sarauks degunu 
un teiks: „Nu, protams! Kā tad 
citādi! Atkal bēgļi!” Man tomēr 
gribētos teikt – nē! Neviens no 
šiem jauniešiem nav liekēdis – 
viņi savu maizīti ir pieradušu 
nopelnīt ar sūru un grūtu darbu, 
un, ja arī kāds no viņiem kādreiz 
nokļūs Eiropā, tad strādās vaiga 
sviedros, lai nopelnītu godīgu 
algu. Vjetnamieši ir patiesi in
teresanta tauta – no vienas pu
ses, pilnībā ieskauta komunisma 
varā, kas valda valstī ar visām 
no tā izrietošajām sekām, no ot
ras puses, tik pilni entuziasma 
un vēlmes padarīt savu dzīvi la
bāku, bet, kas svarīgi, darot to 
pašu spēkiem – ar darbu. Un tas 
iedvesmoja. Protams, mēs viņu 

acīs esam kaut kas ļoti aizrau
jošs un gandrīz nesasniedzams, 
it īpaši jau darba pieredzes ziņā. 
Ikreiz, kad man nācās stāstīt par 
darbu ar jaunatnei mūsu novadā, 
es sajutos lepna par padarīto, jo 
it viss viņiem bija kas jauns un 
neredzēts. Mūsu sniegtā pieredze 
viņiem noteikti palīdzēs darīt ik
dienas darbus daudz aizraujošā
kā veidā.

Projekta vizītes noslēgumā mēs 
kopā ar Vjetnamas un Itālijas 
pārstāvjiem vienojāmies, ka tur
pināsim strādāt pie mūsu sadar
bības plāna nākotnē, un viens no 
tiem jau ir skaidrs – mūsu jaunie
ši kā brīvprātīgā darba veicēji ir 
gaidīti Vjetnamā, tāpat ir skaidrs, 
ka Vjetnamas jaunieši noteikti ir 
gatavi braukt arī pie mums, lai 
iegūtu jaunu pieredzi brīvprātīgā 
darbā Eiropā.

Linda Vaškevica-Veita

Jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņa Vjetnamā
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PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA UZSĀKŠANU 
NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ 

Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā 
Ķekavas novada dome 2015. gada 24. septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2. § 2. „Par detālplā
nojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas 
novadā”. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmājas būvniecība. Detālplānojuma izstrādes ierosi
nātāja ir Liene Sece. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Papildu informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 10. septembra lēmumu Nr. 2. § 3. „Par de
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Degviela” Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Degviela”, 
kadastra numurs 8070 008 1074.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – degvielas uzpildes stacijas būvniecība saskaņā ar Ķe
kavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – 
satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu 
ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, 
gan ar tai piegulošajām teritorijām (t.sk. ar pašvaldības/valsts ceļiem).

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

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 10. septembra lēmumu Nr. 2. § 5. „Par detālplāno
juma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaunvidēji”, uzsākta detālplānojuma izstrāde 
nekustamajam īpašumam „Jaunvidēji”, kadastra numurs 8070 007 1209.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, tirdzniecības un pakalpojumu objek
tu būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plāno
to atļauto izmantošanu – jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD) apakšzo
nējumu JDzD1 un satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un 
caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma 
teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritorijām (t.sk. ar pašvaldības/valsts ceļiem).

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

PAZIŅOJUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
 Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 10. septembra lēmumu Nr. 2. § 4. p. (protokols 
Nr. 24) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekus
tamajos īpašumos „Skates” un „Staķi” Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta 
lokālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Skates”, kadastra numurs 8070 012 0049, un 
„Staķi”, kadastra numurs 8070 012 0045.

 Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.–2021. gadam teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas, mežaparka dzī
vojamās apbūves teritorijas (MDz), satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL). 

Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamo īpašumu plānoto (atļauto) izmantošanu 
uz lauksaimniecības un mežsaimniecības funkcionālajiem zonējumiem, kā arī samazināt  
Pulkarnes ciema teritoriju.

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

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA „MEŽBRENČI” UN „MEŽBRENČI-1” 
DAUGMALĒ, DAUGMALES PAGASTĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ, APSTIPRINĀŠANU

Ķekavas novada dome 2015. gada 8. oktobrī pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma 
„Mežbrenči” un „Mežbrenči-1” Daugmalē, Daugmales pagastā, apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – viesu mājas būvniecība nekustamajos īpašumos Mežbren-
či” (kadastra numurs 8056 002 0160) un „Mežbrenči-1” (kadastra numurs 8056 002 0252)  
8,18 ha kopplatībā Daugmalē, Daugmales pagastā, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) iz-
mantošanu – savrupmāju mežaparkā dzīvojamās apbūves teritorijas (DzSm), savrupmāju dzī-
vojamās apbūves teritorijas pie Daugavas (DzSa), dabas pamatnes teritorijas, ūdeņu teritorijas 
un mežu un purvu teritorijas –, atdalot viesu mājai paredzēto teritoriju no savrupmāju apbūves 
teritorijām un veidojot vienotu un caurbraucamu ielu/ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko 
komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritorijām.

Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojumu iespējams iepazīties pašvaldības interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķe-
kavas pagastā, Ķekavas novadā.

Interesentiem iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā (tālr. 67936019). Ap-
meklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 9 līdz 13 un ceturtdienās no plkst. 14 līdz 19. 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 8. oktobra lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplāno
juma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaundruvas” Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Jaundruvas”, 
kadastra numurs 8070 008 0479, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0479.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – īpašuma sadalīšana tehniskās apbūves teritorijas 
izdalīšanai atsevišķā zemesgabalā saskaņā ar Ķekavas novada, Ķekavas pagasta teritorijas 
plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – jauktas ražošanas un darījumu apbūves 
teritorijas (JRD), tehniskās apbūves teritorijas (T), mazstāvu dzīvojamās apbūves teritori
jas (DzM) un satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un 
caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplā
nojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām teritorijām (t.sk. ar pašvaldības/valsts ceļiem).

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

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU 
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 8. oktobra lēmumu Nr. 2. § 3. „Par detāl
plānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Lauku iela 1 un Lauku iela 5 
Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustama
jos īpašumos Lauku iela 1, kadastra numurs 8070 008 3252, Lauku iela 5, kadastra numurs 
8070 008 3253.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, savrupmāju būvniecība saska
ņā ar Ķekavas novada, Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto iz
mantošanu – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) un satiksmes infrastruktūras 
objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus 
inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām 
teritorijām (t.sk. ar pašvaldības/valsts ceļiem).

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

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek 
apliktas dzīvojamo māju palīgēkas un 
vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka 
nodokļa likmes un nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespie
du izpildes termiņu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāša
nas paziņojumu izdošanu un nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu piedziņu atbilstoši 
saistošo noteikumu nosacījumiem veic Ķe
kavas novada pašvaldības Finanšu daļa.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atseviš-
ķu nodokļa objektu aplikšanas kārtība
3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), 
kas netiek izmantotas saimnieciskās dar
bības veikšanai, izņemot garāžas, ar ne
kustamā īpašuma nodokli neapliek.
4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, 
sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, 
apliek ar nekustamā īpašuma nodokli trīs 
procentu apmērā, sākot ar nākamo mēne
si pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būv
ju kategorijā no lielākās turpmāk minētās 
kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.
5. Lēmumu par būves klasificēšanu kā 
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 
drošību apdraudošu būvi vai lēmumu par 
attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Ķeka
vas novada pašvaldības Būvvalde.
6. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas 
klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi, 
vai cilvēku drošību apdraudoša, pašval
dība nosūta nodokļa maksātājam viena 
mēneša laikā no dienas, kad administra
tīvais akts par būves klasificēšanu attiecī
gajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai 
beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā 
administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā 
sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas 
nav pārsūdzēts.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 

par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajā kārtībā veic, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo no
teikumu 5. punktā minētā būves statusa 
atcelšanu.
8. Ar nekustamā īpašuma nodokli 1,5% 
apmērā no inženierbūves kadastrālās vēr
tības apliek inženierbūves – laukumus, 
kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu 
maksas stāvlaukumi.
9. Nodokļu maksāšanas pienākums at
tiecībā uz inženierbūvēm – laukumiem, 
kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu 
maksas stāvlaukumi, rodas ar nākamo 
mēnesi pēc tam, kad ir uzsākts izmantot 
inženierbūvi kā transportlīdzekļu maksas 
stāvlaukumu. 
10. Kadastra informatīvajā sistēmā nere
ģistrētas inženierbūves – laukumi, kas tiek 
izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāv
laukumi, tiek apliktas ar nekustamā īpašuma 
nodokli, piemērojot likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3. panta 1.3 daļā noteikto 
kārtību. Tādos gadījumos maksāšanas pazi
ņojums tiek izsūtīts viena mēneša laikā no 
brīža, kad pašvaldība konstatē, ka inženier
būve tiek izmantota kā transportlīdzekļu 
maksas stāvlaukums un nodokļu maksāša
nas pienākums rodas ar nākamo mēnesi pēc 
tam, kad pašvaldība ir konstatējusi, ka inže
nierbūve tiek izmantota kā transportlīdzekļu 
maksas stāvlaukums.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņš 
11. Ja nodokļa maksātāja parāda summa 
ir mazāka par 500 eiro, maksāšanas pa
ziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne 
vēlāk kā septiņu gadu laikā. Citos gadīju
mos piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk 
kā triju gadu laikā no nodokļa samaksas 
termiņa iestāšanās brīža.

IV. Noslēguma jautājums
12. Saistošie noteikumi stājas spēkā  
2016. gada 1. janvārī.

A. Damlics, domes priekšsēdētājs

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2015. gada 10. septembra sēdes
lēmumu Nr. 1. § 1. (protokols Nr. 24)

Saistošie noteikumi Nr. 13/2015
Par nekustamā īpašuma nodokli Ķekavas novadā 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu 
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu, 

3. panta pirmo daļu un 1.4 daļu, 3.1 pantu un 9. panta otro daļu



Sācies jauns mācību gads. Ķe-
kavas vidusskolai tas ir īpašs, 
jo pagājuši 40 gadi kopš svi-
nīgā atvadu brīža pie Ķekavas 
astoņgadīgās skolas un gājiena 
uz jauno un plašo vidusskolas 
ēku. Kā sākās skolas celtniecī-
ba? Kādi bija skolēni pirms 40 
gadiem? Cik bijušo audzēkņu 
ir atgriezušies skolā kā skolo-
tāji?

1. septembrī Ķekavas novadpēt
niecības muzejā atklājām Ķeka
vas vidusskolai veltītu izstādi. 
Atspoguļot visu skolas dzīvi 
pa šiem gadiem nav iespējams, 
bet akcentēt dažus momentus 
var. Lai iejustos laikā pirms 40 
gadiem, noteikti jāatceras, kas 
notika Latvijā 20. gadsimta 70. 
gadu sākumā. Toreiz mēs dzī
vojām Latvijas PSR, Latvija bija 
viena no 15 padomju sociālistis
kajām republikām, ritēja 9. piec
gade, tie bija  tā sauktie Brežņeva 
laiki, stagnācija. Un kā bija Ķe
kavā? Bija uzcelta Ķekavas putnu 
fabrika, jaunais ciemats, kultūras 
nams, ambulance un aptieka, 
bērnudārzs, iedzīvotāju skaits 
bija palielinājies. Ciema dzīvē 
liela nozīme bija Ķekavas PMK – 
celtniecības uzņēmumam, Ķeka
vas kolhozam un putnu fabrikai, 
kuri arī piedalījās skolas tapšanā 
un vēlāk skolas attīstībā.

1974. gada 14. jūnijā tika likts 
pamatakmens skolas ēkai. Līdz 
ar tās uzcelšanu Latvijas PSR 
Izglītības ministrija 1975. gada 
24. jūlijā izdeva pavēli Nr. 166 
reorganizēt Ķekavas astoņgadī
go skolu par Ķekavas vidusskolu. 

1975. gada 1. septembris... 
Skolēni, skolotāji un vecāki pul
cējas sporta laukumā pie „mazās 
skoliņas”, un direktors Ilmārs 
Briģis saka ceļa vārdus. Gājiens 
dodas gar Doles Tautas namu, 
pagriežas pa kreisi un pa šose
ju līdz krustojumam, kur tagad 
sākas Gaismas iela, un pa to līdz 
jaunajai vidusskolas ēkai. Uz 
svinīgo mītiņu bija ieradies arī 
Latvijas PSR Komunistiskās par
tijas CK pirmais sekretārs Jānis 
Eduardovičs Kalnbērziņš, kura 
vārds vēlāk tika piešķirts skolai 
(viņš dzimis Katlakalna pagas
tā). 1975./76. mācību gadā mācī
bas skolā uzsāka 526 skolēni un 
strādāja 46 skolotāji. 

Gadu gaitā skolēnu skaits mai
nījās. 1986./87. mācību gadā tas 
sasniedza pat 1227, bet skola bija 
paredzēta 700 audzēkņiem, tā
pēc tika ieviesta otrā maiņa, un 
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1975./76. mācību gads.  9.a klase.

Skolas pamatakmens ielikšana1974. gada 14. jūnijā. Skolas direk-
tors I. Briģis.

Skolas būvlaukums.

Ķekavas vidusskolas pamatakmens likšana 1974. gada 14. jūnijā. 
No kreisās: skolas direktors I. Briģis, kolhoza „Ķekava” priekšsēdē-
tājs O. Bluķis, ciema IK priekšsēdētāja R. Gulmane, Ķekavas putnu 
fabrikas direktors M. Skuja, Ķekavas PMK priekšnieks I. Teivāns, 
Rīgas elektrotīklu rajona priekšnieks J. Jansons.



1990. gada septembrī sākumsko
la atgriezās „mazajā skoliņā”, kur 
sagaidīja 2015. gadu, lai dotos uz 
savu jauno un plašo skolas ēku.

Skolas darbā galvenā prioritā
te ir mācības, bet svarīga loma ir 
arī pasākumiem, tradīcijām un 
interešu izglītībai. Toreiz, pirms 
40 gadiem, septembrī bija jāiet 
lasīt aronijas, bietes un kartupe
ļus, bija ražošanas brigāžu sacen
sības, bija pirmās vietas rajonā, 
bet skolēni devās arī pārgājienos 
„Pretī pavasarim” un „Zelta ru
dens”, brauca ekskursijās uz Ļe
ņingradu (Pēterburga), Gorkiju, 
Maskavu, Viļņu u. c. Skolā bija 
internacionālās draudzības pul
ciņš, kuru vadīja skolotājas M. 

Rebinova un A. Trauberga. 
 Liela nozīme bija padomju 

ideoloģijai. Komunistiskās par
tijas vadošā loma bija visur. Arī 
skolas dzīve bija pakārtota lozun
giem, un sava artava bija jāvelta 
PSRS 60. gadadienai, PSKP 25. 
kongresam un Pārtikas program
mas izpildei. Dzīve bija sadalīta 
piecgadēs un pakļauta to izpildei 

pirms termiņa. Skolas atklāšanā 
virs ieejas bija lozungs: „Labu 
veiksmi 9. piecgades noslēdzo

šajā gadā!” Par godu kādam no
tikumam tika organizētas skolu 
sociālistiskās sacensības, kurās 

tika gūtas arī godalgotas vietas. 
Mazpulku un skautu vietā bija 
oktobrēni, pionieri un komjau
nieši. Arī viņi sacentās.

Cauri gadiem skolas tradīcijas 
ir mainījušās līdzi laikam. Dažas, 
piemēram, Skolotāju diena, ir 
saglabājušās, bet citas ir nākušas 
klāt, jo īpaši Atmodas laikā, – Lā
čplēša diena, Mātes diena, Latvi
jas valsts svētki u.c.

Skolā vienmēr ir bijuši kori un 
deju kolektīvi, kas guvuši sasnie
gumus un piedalījušies Dziesmu 
un deju svētkos. Tāpat izcili re
zultāti sasniegti sportā – hokejā, 
basketbolā, florbolā u.c., mācību 
priekšmetu olimpiādēs, projektu 
darbos. Visu uzskaitīt nav iespē
jams, bet gribētos atzīmēt, ka 
skola ir izaudzinājusi arī savus 
pedagogus. Vismaz 16 audzēkņi 
ir kļuvuši par Ķekavas vidussko
las skolotājiem.

Šo 40 gadu laikā skolu vadīju
ši četri direktori: Ilmārs Briģis – 
līdz 1977. gadam, Irēna Bīskapa 
– no 1977. līdz 1993. gadam, Val
dis Ozols – no 1993. līdz 2009. 
gadam un Sandra Pugovka – no 
2009. gada. Vidusskolu absol
vējuši aptuveni 1400 audzēkņu. 
Šajā mācību gadā skolu apmeklē 
960 skolēnu, strādā 86 pedagogi 
un 55 tehniskie darbinieki. No 
1975./76. mācību gada pedagogu 
kolektīva skolā stādā vairs tikai 
skolotāja Inta Sergutina. 

Liels paldies visiem, kuri at
saucās un dāvināja vai uz laiku 
aizdeva fotogrāfijas, žetonus, do
kumentus un citus priekšmetus 
izstādes iekārtošanai. Īpaša patei
cība Ārijai Briģei, Agitai Lepikso
nei, Pēterim Kāpiņam un Alīdai 
Zigmundei par apjomīgajiem dā
vinājumiem.

Priecāsimies vēl līdz 31. ok
tobrim izstādē satikt bijušos un 
esošos skolas audzēkņus un sko
lotājus!

Ināra Rumbina
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1975. gada 1. septembris. Gājiens gar Doles Tautas namu uz jauno 
skolu.

1975. gada 1. septembris. Gājiens pie skolas.

Ķekavas vidusskola 1975. gadā. 

Ķekavas vidusskolas skolotāji 1976. gada pavasarī.

Ķekavas vidusskolas 8.b klases izlaidums 1976. gadā ar audzinātāju 
Annu Vuškāni.

Vakarskolas izlaidums 20. gadsimta 70. gadu beigās. Pirmajā rindā 
otrā no labās – skolotāja Lilita Tettere.

Ķekavas vidusskolas direktori: 
(no labās) Irēna Bīskapa,  

Valdis Ozols, Sandra Pugovka 
2015. gada 1. septembrī



 Sveicam
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Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, 

kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt

kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaig-

znēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

(A. Āre)

Ķekavas novadā 
2015. gada oktobrī

ĶEKAVAS PAGASTĀ 
95 gadu jubileju svin

Zenta Šļūka
90 gadu jubileju svin

Velta Miķelsone
85 gadu jubileju svin
Anastasija Glizdova

Tekla Razgale
Jeļena Prusaka
Skaidrīte Veisa
Alberts Bušs

80 gadu jubileju svin 
Rūdolfs Melnalksnis
Gaļina Demuškina

Vija Burdina
Arnis Auziņš

Ingrīda Kalniņa
Valija Čekstere

Ilmārs Grinvalds
BALOŽU PILSĒTĀ

90 gadu jubileju svin
Juzefa Zeiza

80 gadu jubileju svin
Nikolajs Solovihs

Vēlot veselību, 
izturību un dzīvesprieku, 

gaviļniekus sveic 
Ķekavas novada dome

Esi ar manām plaukstām,
Es ar tavējām būšu.

Pasildi manus pirkstus.
Mirklīti.

Stundiņu.
Mūžu.

(M. Laukmane)
Ķekavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā  
2015. gada septembrī 

reģistrētas 12 laulības.
APSVEICAM! 

Ķekavas novada dome

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,

Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

(M. Jansone.)

Nav pasaulē lielāku sāpju kā tās, kas plosa mātes sirdi, savu 
bērnu pavadot mūžībā. Visdziļākā līdzjūtība sērās Edvīna 

Filipoviča mammai, ģimenei, draugiem.

Ķekavas novada pašvaldība

Šis mazais cilvēks man ir uzticēts,
Ak, kāda liela dabas uzticība!

Tik tiešām – katrs bērniņš pie-
dzimst svēts –

Balts zirņa zieds – 
nevienas melnas strīpas. 

(Ā. Elksne)
Ķekavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
2015. gada septembrī reģistrēti 

27 jaundzimušie.
Vecāki izvēlējušies vārdus: 
Marta, Eduards, Lauma, 

Gabriella, Sņežana, Timurs, 
Mihaels, Elza, Emīls, Nikola, 
Ralfs, Marsels, Artis, Patrīcija 

Vanesa, Milada, Viktorija, 
Gustavs, Markuss, Patrīcija, 
Maksims, Dominiks Patriks, 

Šarlote, Viesturs, Henrijs, 
Markuss Daniels, Gustavs 

Andris, Haralds. 
Ķekavas novada dome sirsnīgi sveic 

mazuļus un viņu vecākus!

Mūžībā pavadīti
No atmiņām paliek 

tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,

Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas. 

(B. Martuževa)

Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļā 
2015. gada septembrī reģistrēti 5 mirušie.

Aija Vaivare (1938), Franciška Bebrīte (1925),
Igors Malašonoks (1962), Monika Jēkabsone (1926)

Mudīte Daugule (1925).

Ķekavas novada dome izsaka līdzjūtību tuviniekiem! 

Līdzjūtība

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKu JAuNuMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

15.–31. oktobris

Izstādes:
„Dainu tēvam 180”. 31. oktobrī Krišjānim Baronam – 180
Starptautiskā mūzikas diena
Pasaules senioru diena
„Dzīves svinēšana”. Norai Ikstenai – 45
„lasi grāmatas ar ausīm”. Klausāmgrāmatas
„Baaiiidiees!!!”. Spoku un joku stāsti
„Mūsu mazie draugi”. 4. oktobrī Dzīvnieku aizsardzības diena
„Smagi urbjas tinte”. 2. oktobrī dzejniekam Jānim 
Rokpelnim – 70
„Tie senie notikumi Nāves salā”. Tikšanās ar J. hartmani

2.–15. novembris

Izstādes:
„Iepazīsti jaunāko Ziemeļvalstu literatūru”
„Tev mūžam dzīvot, Latvija!”. 18. novembrī – Latvijas 
Republikas proklamēšanas gadadiena
„Šī zeme ir mūsu”. 11. novembris – lāčplēša diena
„Bagāts, bagāts mārtiņtēvs”
„maskojamies un ejam ķekatās”
„Baaiiidiees!!!!”. Spoku un joku stāsti
„Vēstules no Zemes”. 30. novembrī Markam Tvenam – 180

16. oktobrī plkst. 10

21. oktobrī plkst. 11
26. oktobrī plkst. 18
4. novembrī plkst. 15
9.–13. novembris

tikšanās ar vēsturnieku, grāmatas „latviešu strēlnieki 
Nāves salā, 1916” autoru Jāni hartmani
Ķiparu Piparu rīta stunda
Jauno grāmatu apskats
Jauno grāmatu apskats „Pagrabiņā”
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi bērniem un 
pieaugušajiem „Draudzība Ziemeļvalstīs”

DAUGMALES BIBLIOTĒKA
19. oktobris–
6. novembris
9.–16. novembris

Folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam – 180

lāčplēša diena
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA

22.–30. oktobris
31. oktobris– 
9. novembris
3.–9. novembris
10.–16. novembris
10.–16. novembris

Izstādes:
Aktrisei Antrai Liedskalniņai – 85
Folkloristam, publicistam, 
Dainu tēvam Krišjānim Baronam – 180
Komponistam Emīlam Dārziņam – 140
mārtiņdiena
lāčplēša diena

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

28. oktobris–
23. novembris
2.–30. novembris
11.–30. novembris

Izstādes:
Folkloristam, publicistam Krišjānim Baronam – 180

Komponistam Emīlam Dārziņam – 140
11. novembris – lāčplēša diena

28. oktobrī 
plkst. 10.30 tikšanās ar grāmatu tārpiņu

RUDENS RAŽAS BALLE SENIORIEM
17. oktobrī plkst. 15 Doles Tautas namā

Programmā:
• pašu sagatavotas produkcijas un dārzeņu kompozīciju noformēšana 
un izstāde, degustācija, vērtēšana un apbalvošana;
• koncerts.

Pieteikšanās, zvanot Ilgai uz tālr. 26274699.
līdzi jāņem groziņš ar cienastu, labs garastāvoklis un kāds eiro 
saimnieciskajiem izdevumiem. Spēlēs grupa „mazā Ģilde”.

Būsiet mīļi gaidīti ar kādu interesantu stāstu, atgadījumu vai foto no 
aizvadītās vasaras jaukākajiem piedzīvojumiem.

Pagarina termiņu 
pretendentu uz apbalvojumu 

„ĶEKAVAS NOVADA GODA PILSONIS” 
pieteikumu iesniegšanai

Pieteikumus iesniegt apbalvošanas komisijai:
• personiski – Juris Krūmiņš (tālr. 27871520),  
Dzintra Maļinovska (tālr. 26120206),  
Dainuvīte Markelova (tālr. 29435055),  
Inga Rasa (tālr. 26154458),  
Aija Vitmane (tālr. 26439276);
• pa pastu – Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, 
k. 9, LV-2123, ar norādi „Apbalvojumam „Ķekavas novada 
goda pilsonis””.

Pieteikumus var iesniegt 
līdz 2015. gada 19. oktobrim. 
apbalvojuma saņēmēji tiek godināti pašvaldības organizētā 
Apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltītajos pasākumos. 
ar apbalvojuma „Ķekavas novada goda pilsonis” pieteikuma 
veidlapu un nolikumu var iepazīties interneta vietnē  
www.kekavasnovads.lv vai klientu apkalpošanas centros 
Ķekavā, Baložos un Daugmalē.
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BALOŽU VIDUSSKOLA
UZ SKOLU

1. maršr. Plkst. 7.30 Katlakalna pagrieziens, 7.35 Ziedonis, 7.40 Valdlauči, k.5, 7.45 Ba-
ložu pilsētas pārvalde – Baložu vidusskola (Ķekavas novada pašvaldība, autobuss Setra, GT 
2822, mob. tālr. 29164187).

1. maršr. Plkst. 8.00 Katlakalna pagrieziens 8.05 Ziedonis, 8.10 Valdlauči, k.5, 8.15 a7, 
8.22 araišu iela, 8.30 Baložu pilsētas pārvalde – Baložu vidusskola (Ķekavas novada paš-
valdība, Setra, GT 2822, mob. tālr. 29164187).

2. maršr. Plkst. 7.40 titurga, katlumāja, 7.55 Ķekavas jaunā skola, 7.58 autobusu pietura 
pie baznīcas, 8.05 Katlakalna tautas nams, 8.08 26. autobusa galapunkts – Jaunā Kalna 
iela, 8.12 Kalna iela – Rāmavas iela, 8.25 Baložu vidusskola, 8.30 Buras, 8.35 ainavas, 8.38 
titurga, 8.45 Baložu vidusskola (Ķekavas novada pašvaldība, Mercedes Benz PO 5550, mob. 
tālr. 26190886).
                                                                            NO SKOLAS
 Pirmdiena – ceturtdiena (Ķekavas novada pašvaldība, Setra, GT 2822, mob. tālr. 29164187):

1. maršr. Plkst. 15.10 Baložu vidusskola – Baložu pilsētas pārvalde – Valdlauči, k.5, – Zie-
donis – Pļavniekkalna sākumskola, 15.45 Ķekavas sākumskola – Baložu vidusskola.

1. maršr. Plkst. 16.10 Baložu vidusskola – Saulgriežu – miglas – Buras – Baložu pilsētas 
pārvalde – Araišu iela – pagrieziens uz Baložiem – Valdlauči – A7 – Ziedonis – 26. autobusa 
galapunkts – Pļavniekkalna sākumskola, 16.45 Ķekavas sākumskola – Baloži.

Piektdiena (Ķekavas novada pašvaldība, Setra,GT 2822, mob. tālr. 29164187): 

1. maršr. Plkst. 14.20 Baložu vidusskola – Baložu pilsētas pārvalde – Valdlauči, k.5, – Zie-
donis – 26. autobusa galapunkts – Pļavniekkalna sākumskola, 14.55 Ķekavas sākumskola 
– Baložu vidusskola.

1. maršr. Plkst. 15.10 Baložu vidusskola – Saulgriežu – miglas – Buras – Baložu pilsētas 
pārvalde – Araišu iela – pagrieziens uz Baložiem – Valdlauči – A7 – Ziedonis – 26. autobusa 
galapunkts – Pļavniekkalna sākumskola, 15.45 Ķekavas sākumskola – Baloži.

DAUGMALES PAMATSKOLA
                                                                                  UZ SKOLU
3. maršr. Plkst. 7.00 Zanzibāra 7.05 Ķekava, autobusu galapunkts, 7.07 Ķekava, a7, 7.09 
odukalns, 7.15 Smildziņas, 7.17 Dzintari, 7.20 Dāvji, 7.26 Sakaiņu pilskalns, 7.34 Bram-
berģe, 7.36 Birzītes, 7.40 Daugmales pamatskola, 7.45 Bēgļu ceļš, 7.50 Kalniņi, 7.54 eze-
ri, 7.56 Celmi, 7.58 Jaunratnieki, 8.00 Daugmales pamatskola (SIA „KM Transports”, mob. 
tālr. 29220192).
                                                                                  NO SKOLAS
1. maršr. Plkst. 15.15 Daugmales pamatskola, 15.02 Jaunratnieki, 15.04 Celmi, 15.06 
ezeri, 15.10 Kalniņi, 15.12 Bēgļu ceļš, 15.20 Daugmales pamatskola, 15.24 Birzītes, 15.26 
Bramberģe, 15.34 Sakaiņu pilskalns, 15.37 Dāvji, 15.43 Dzintari, 15.45 Smildziņas, 15.50 
odukalns, 15.52 Ķekava, a7, 15.55 Ķekava, autobusu galapunkts, 16.00 Zanzibāra (SIA 
„KM Transports”, mob. tālr. 29220192).
4. maršr. 14.50 Daugmales pamatskola, 15.15 Ķekava, autobusu galapunkts (Ķekavas 
novada pašvaldība, Mercedes PO 5550, mob. tālr. 26190886).

PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLA
                                                                                  NO SKOLAS
5. maršr. Plkst. 13.40 Pļavniekkalna sākumskola – mākslas skola – Sporta skola – Pļav-
niekkalna skola (pirmdienas – piektdienas).

5. maršr. Plkst. 14.00 Pļavniekkalna sākumskola – mākslas skola – Sporta skola, 14.15 
Ķekavas vidusskola, 14.20 Ķekavas sākumskola – Daugmale (pirmdienas – piektdienas).

5. maršr. Plkst. 16.30 Pļavniekkalna sākumskola – mākoņkalns – Ziedonis – Krustkalni – 
lapenieki – alejas – Ķekava. Pēc pieprasījuma (Ķekavas novada pašvaldība, Mercedes PO 
5550, mob. tālr. 26190886).

ĶEKAVAS VIDUSSKOLA
UZ SKOLU

1. maršr. Plkst. 6.45 Ķekava, autobusu galapunkts – Pļavniekkalna sākumskola, 7.10 Kaļķu 
ceplis – Ziedonis – mākoņkalns, 7.20 Valdlauči, k.5, – A7 – pagrieziens uz Baložiem – Pļav-
niekkalna sākumskola – Ķekava, autobusu galapunkts, – Ķekavas sākumskola (Mercedes Benz, 
HN 7384, mob. tālr. 29448056).
1. maršr. Plkst. 7.30 Valdlauči, k.5, – Ķekava, autobusu galapunkts, – Ķekavas sākumskola 
(SIA „KM Transports”, mob. tālr. 29220192).
1. maršr. Plkst. 6.55 mežsētas, 6.57 Ceriņi, 7.00 Jāņupe, 7.05 Mellupi 2, 7.06 mellupi, 7.11 
pagrieziens uz ozolu, 7.14 asari, 7.15 ozols, 7.20 Plakanciems, 7.21 pagrieziens uz Ķekavu, 
7.30 Sauleskalni, 7.32 Vilciņi, 7.35 tīreļi, 7.38 Celtnieki, 7.40 Ziemeļu iela, 7.41 mucenie-
ki, 7.43 lejaspavāri, 7.50 Ķekava, autobusu galapunkts, 7.55 Ķekavas sākumskola (SIA „KM 
Transports”, mob. tālr. 26177171). 
1. maršr. Plkst. 7.20 Dzērumi, 7.30, lipši 7.32 Balkas, 7.45 Demmas – Baltā māja,  
7.50 Čagas – odukalns – Ķekavas sākumskola – Ķekava, autobusu galapunkts  
(SIA „KM Transports”, mob. tālr. 26177171).
1. maršr. Plkst. 11.45 tiek vesti 5, 6 gadīgie bērni 
(SIA „KM Transports”, mob. tālr. 26177171).

                                                                                  NO SKOLAS
1. maršr.  
Plkst. 15.15 Ķekava, autobusu galapunkts,  
15.20 Ķekavas sākumskola – Pļavniekkalna sākumskola – Kaļķu ceplis – Ziedonis – 
Mākoņkalns – Valdlauči, k.5, – A7 – pagrieziens uz Baložiem – Pļavniekkalna sākumskola –  
Ķekava (Ķekavas novada pašvaldība, Mercedes Benz, HN 7384, mob. tālr. 29448056).

8. maršr.  
Plkst. 15.10 Ķekavas sākumskola, 15.15 Ķekava, autobusu galapunkts, 15.27 lejaspavāri, 
15.29 mucenieki, 15.30 Ziemeļu iela, 15.33 Rosmes iela, 15.38 Celtnieki, 15.41 tīreļi, 
15.44 Vilciņi, 15.46 Sauleskalni, 15.58 pagrieziens uz Ķekavu, 15.59 Plakanciems, 16.00 
pagrieziens uz ozolu, 16.03 asari, 16.04 ozols, 16.13 mellupi, 16.14 Mellupi 2, 16.19 
Jāņupe, 16.22 Ceriņi, 16.24 Mežsētas (SIA „KM Transports”).

9. maršr.  
Plkst. 15.15 Ķekava, autobusu galapunkts, – Ķekavas sākumskola – odukalns – Čagas – 
Balkas – Dzērumi – Baltā māja – Demmas (SIA „KM Transports”, mob. tālr. 26177171).

10. maršr.  
Plkst. 17.00 tiek vesti 5–6 gadīgie bērni un Plakanciema un Mellupu interešu izglītības 
pulciņu dalībnieki (SIA „KM Transports”, mob. tālr. 26177171).

UZ RĪGU – BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
                                                                                   UZ SKOLU

1. maršr. Plkst. 7.00 Daugmale – Bērzmente – Valdlauči – Krustkalni – Rudzāji – Rīga (Telts, 
Slāvu, Salaspils, Juglas iela) – Ķekava (Ķekavas novada pašvaldība, Nissan JD 6764, mob. tālr. 
28673084).

2. maršr. Plkst. 7.00 Odukalns – Dimanti – Rāmava – Krogsils – Pļavniekkalns – Rīga 
(Ģertrūdes, Ludzas, Telts iela) – Ķekava  
(Ķekavas novada pašvaldība, Nissan JF 4986, mob. tālr. 25425976).

3. maršr. Plkst. 8.20 (pirmdienās) Ķekava – gaismas internātskola  
(Ķekavas novada pašvaldība, Nissan, JG 1855, mob. tālr. 29386181).

18. Plkst. 7.00 Ķekava – Baloži – Rīga (Blaumaņa, Telts iela)  
(SIA „KM Transports”, Reanault, HG 7650, vai VW, HD 6; mob. tālr. 26177171).

                                                                                   NO SKOLAS

1. maršr. Plkst. 14.30 Ķekava, 15.15 Telts iela – Slāvu iela – Salaspils iela – Rudzāji – 
Krustkalni – Valdlauči – Bērzmente, 17.30 Daugmale  
(Ķekavas novada pašvaldība, Nissan, JD 6764, mob. tālr. 28673084).

2. maršr. Plkst. 15.00 Ķekava – Rīga (Ģertrūdes, Ludzas, Telts iela) – Pļavniekkalns –  
Krogsils – Rāmava – Dimanti – Ķekava  
(Ķekavas novada pašvaldība, Nissan, JF 4986, mob. tālr.25425976).

3. maršr. Plkst. 13.20 (piektdienās) gaismas internātskola – Ķekava  
(Ķekavas novada pašvaldība, Nissan, JG 1855, mob. tālr. 29386181).

18. Plkst. 15.30 Rīga (Blaumaņa, Telts iela) – Baloži – Ķekava  
(SIA „KM Transports”, Reanault, HG 7650, vai VW, HD 6; mob. tālr. 26177171).

Skolēnu pavadonis mikroautobusā (Nissan, JF 4986) –  
sociālā darbiniece Laura (mob. tālr. 26675262).

SKOLĒNU INTEREŠU IZGLĪTĪBA  
(mūzikas, mākslas un sporta skolas audzēkņi)

1. maršr. Darbdienās plkst. 18.15 no Ķekavas novada sporta skolas – Ķekava, autobusa 
galapunkts,  
plkst. 18.20 Ķekavas sākumskola – Pļavniekkalns – Baloži IKI – titurga – Valdlauči –  
Ziedonis – Kaļķu ceplis – Pļavniekkalns – Ziemeļu iela – Jaunsils– ĶScc darbnīcas

(Ķekavas novada pašvaldība, 
pirmdienās, trešdienās un piektdienās Mercedes Benz PO 5550, mob. tālr. 26190886; 
otrdienās un ceturtdienās  Mercedes Benz Intouro, HN 7384, mob. tālr. 29448056, vai SETRA GT 
2822, mob. ālr. 29164187).

SKOLĒNU un PIRMSSKOLAS audzēkņu  
peldētapmācības nodarbības  

Daugmales peldbaseinā

15. maršr. Pirmdienās, otrdienās, piektdienās plkst. 9.20  no PII „Avotiņš” uz Daugmales 
peldbaseinu, plkst. 12.20  no peldbaseina.  
(Ķekavas novada pašvaldība, Setra, GT 2822 mob.tālr. 29164187).

16. maršr. Ceturtdienās plkst. 9.20 no Baložu vidusskolas uz Daugmales peldbaseinu,  
plkst.12.15 no peldbaseina. (Ķekavas novada pašvaldība, Setra, GT 2822, mob. tālr.  29164187).

17. maršr. Otrdienās plkst. 12.30 no Pļavniekkalna skolas uz Daugmales peldbaseinu,  
plkst. 14.30 no peldbaseina (Ķekavas novada pašvaldība, Setra, GT 2822 mob .tālr. 29164187).

Saskaņots Izglītības un jaunatnes lietu komitejas 2015. gada 15. septembra sanāksmē
ĶEKAVAS NOVADA SKOLĒNU AUTOBUSU MARŠRUTI
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Septembrī biedrība „Ūdens-
sporta klubs „Kambīze”” pirmo 
reizi Latvijā rīkoja vindsērfinga 
sacensības slaloma disciplīnā 
jauniešiem. Lai arī „Kambīzes 
regate” jau kļuvusi tradicionāla, 
esam lepni, ka ar savu veikumu 
šogad ierakstījām sevi un Ķekavu 
vindsērfinga vēstures grāmatā ar 
jauniešu piesaisti šā burāšanas 
sporta veida dinamiskākajā dis-
ciplīnā.

Sacensībās piedalījās 14 bērni un 
jaunieši vecumā no 10 līdz 16 ga
diem. Šajās sacensībās Ķekavas 
novadam un „Kambīzes” audzēk
ņiem tika četras godalgas uz pje
destāla: 2. vieta zēniem – Kriste
ram Adrianam Ivsiņam, 3. vieta 
zēniem – Mikam Murānam, 2. vie
ta meitenēm – Ulrikai Garisonei, 
3. vieta meitenēm – Dārtai Cīrulei.

Savukārt 19. septembrī jau 
ceturto gadu pēc kārtas Rīgas 

HES ūdenskrātuvē norisinājās 
arī „Kambīzes regate” pieaugu
šajiem – Tautas klases sacensības 
vindsērfingā, kas vienlaikus ir arī 
ieskaites posms Latvijas Vindsēr
finga asociācijas Tautas klasē. 

Šoreiz laurus plūca rojinieks 
Mareks Fībigs. Apsveicam mūsu 
novadniekus Ģirtu Bērziņu, kurš 
izcīnīja 3. vietu kopvērtējumā, 
Kristīni Šnipki, kura izcīnīja  
1. vietu dāmu konkurencē, kā arī 

Miku Murānu, kurš 13 gadu ve
cumā cienīgi cīnījās kopā ar pie
augušajiem.

Esam pateicīgi visiem dalībnie
kiem un mūsu atbalstītājiem „HP”, 
„DāvanuServiss.lv”, „AVIS” un 
„Cool Shoe”. Pateicoties dāsnajam 
atbalstam, sacensību rīkotājiem 
bija iespēja nodrošināt uzvarētājus 
ar lielāko balvu fondu vindsērfinga 
sacensībās Latvijā.

 Māris Minkevics

Vidsērfingā novadnieki rāda klasi

Galda spēļu nedēļa ikvienam
No 26. līdz 30. oktobrim Ķekavas sporta klubā

26. oktobrī plkst. 12–15
27. oktobrī plkst. 10–13
28. oktobrī plkst. 10–13
29. oktobrī plkst. 12–15
30. oktobrī plkst. 10–13

Programmā: 
dambrete, novuss, šautriņu mešana, galda teniss un galda hokejs.

Plašāka informācija un nolikums vietnē sports.kekava.lv.
Pasākumu organizē: Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra

30. septembrī 39 ceturtā posma 
dalībnieki šķērsoja rudens „Ve-
selības apļi 2015” finiša līniju, 
sasniedzot 685 apļus kopvēr-
tējumā un uzgavilējot šā gada 
laureātiem – maratona seniorei 
Dagmārai Petkevičai, ātrākajai 
soļotājai Katei Videniecei, ne-
atlaidīgajam nūjotājam Jānim 
Sedliņam un nepārspētajam 
skrējējam Marekam Zālītim, 
kurš četru posmu summā veica 
49 veselības kilometrus.

Rudens maratona finālposms 
„Fortius” laukumā Ķekavā pulcē
ja šīs sezonas kuplāko dalībnieku 
pulku – sešus gājējus, deviņus 
nūjotājus un 24 skrējējus –, kas 
pacilātā noskaņojumā veica 154 
veselības apļus, bet visu posmu 
summā sasniedza 685 kilomet
ru atzīmi. Finālposma izska
ņā tika godināta Veselības apļu 
cienījamākā vecuma dalībniece 
Dagmāra Petkevičas kundze, kā 
arī rudens maratona līderi gā
jēju, nūjotāju un skrējēju gru
pās, kuri saņēma pārsteiguma  
balvas.

Nedēļu no nedēļas labāko snie
gumu skrējēju grupā demonstrē
ja šīs sezonas rekordists Mareks 
Zālītis, kurš sasniedza rudens 
„Veselības apļu” finišu ar desmit 
ceturtā posma apļiem un 49 pie
vārētiem kilometriem kopvērtē
jumā. Finālposma gājēju rindās 
ar pieciem apļiem izcēlās mara
tona jaunpienācējs Jēkabs Zel

menis, bet par rudens posma ne
atlaidīgāko soļotāju kļuva 2013. 
gadā dzimusī Kate Videniece, 
kura četru posmu summā kopā 
ar savu mammu pievārēja desmit 
kilometrus.

Piecu kilometru robežu sasnie
dza arī finālposma ātrākie nūjo
tāji – Jānis Sedliņš, Sandis Grīn
bergs, Andris un Ilona Jēkabsoni, 

daiļā dzimuma pārstāvei uzrādot 
labāko laiku. Tomēr arī šajā gru
pā sezonas līdera vārdu noteica 
ne tikai veiklība, bet arī neatlai
dība, kas nūjotāju pulkā vislabāk 
raksturoja Jāni Sedliņu, – sagla
bājot stabilu sniegumu, par labā
ko nūjotāju tika atzīts Jānis, kurš 
četros posmos veica 25 veselības 
kilometrus.

Rudens „Veselības apļi” četru 
posmu garumā uzmundrināja arī 
Baložu iedzīvotājus un viesus, ie
rastos kājinieku aktivitāšu veidus 
papildinot ar riteņbraukšanas 
disciplīnu. Astoņu velobraucēju 
konkurencē labāko rezultātu uz
rādīja Krista Ratniece un Mārtiņš 
Roberts Matisons, divu posmu 
summā uzkrājot 31 apli jeb 27,9 
kilometrus. 

Lielo kājinieku grupā, kurā 
kopā startēja 69 dalībnieki vecu
mā no deviņiem līdz pat astoņ
desmit gadiem, lielāko attālumu 
veica Baložu vidusskolas 5.a kla
ses skolnieks Viesturs Tomass, 
četru posmu summā veicot 63 
lokus. Tikmēr mazo apļu vei
cēju vidū ar 44 veiktiem apļiem 

kopvērtējumā nepārspēta palika 
Roberta Tihanova no Baložu vi
dusskolas 1.d klases.

Prieks par katru „Veselības 
apļu” dalībnieku, taču īpašs 
paldies sakāms Baložu senio
rēm Jevgēnijai Ļebedevai, Ņinai  
Žigalovai, Nadeždai Lavrenkovai, 
Jekaterinai Frančukai, Tatjanai 
Skļarovai, Līgai Beržukai, Fainai 
Vitenbergai, Raisai Poļetajevai 
un Monikai Brālei. Paldies par 
piemēru tam, ka dzīvesprieks un 
sportiskais azarts kustībā esošus 
cilvēkus pavada visu mūžu – arī 
60, 70 un 80 gadu vecumā. 

Ķekavas novada pašvaldības 
sporta aģentūra saka lielu paldies 
tiem 160 dalībniekiem, kuri pie
ņēma rudens „Veselības apļu” izai
cinājumu Ķekavā un Baložos. Pal
dies arī maratona atbalstītājiem – 
SIA „Baltā Bura” –, kas ar sarūpēto 
enerģijas lādiņu (gardajām „Har
ribo” konfektēm) aizveda ma
ratona dalībniekus līdz finišam. 
Vēlreiz sveicam visus dalībnie
kus! Rezultātus varat skatīt vietnē  
sports.kekava.lv.

Laura Mazule

SPORTOJOŠO ĢIMEŅU SPIETS 2015
7. novembrī plkst. 13–16 

Ķekavas sporta klubā

Apbalvošana plkst. 19 Doles Tautas namā (Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads).
 Aktivitātes: netradicionālās spēles; atjautības uzdevumi; jautrības stafetes. 

Pieteikšanās obligāta līdz 31. oktobrim, sūtot epastu uz adresi sports@kekava.lv.
Plašāka informācija vietnē sports.kekava.lv.

Pasākumu organizē Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra

Šķērsota rudens Veselības apļu finiša līnija

Raisa Poļetajeva saņem balvu par izcīnīto 2. vietu 80 gadus veco sie-
viešu grupā – četros posmos viņa veikusi 15 apļus (12,5 km).

SAcENSīBu KALENDĀRS ĶEKAVAS NOVADĀ
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17. oktobrī 
plkst. 14

FK Auda stadions Komanda.lv 1.līgas spēle futbolā  
FK Auda–Smiltenes BJSS

18. oktobrī 
plkst. 16

Ķekavas sporta 
klubs B zāle

latvijas čempionāta spēle florbolā 
(vīr.) Ķekavas Bulldogs–Lekrings

23. oktobrī 
plkst. 20.15

Ķekavas sporta 
klubs B zāle

latvijas čempionāta spēle florbolā 
(vīr.) Ķekavas Bulldogs–Rubene

24. oktobrī 
plkst. 8–20

Ķekavas sporta 
kluba balkons

latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
novusa sacensības

26. oktobrī 
plkst. 21.30

Ķekavas sporta 
klubs B zāle

Latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr. 
2.līga) Ķekavas Bulldogs–iAM Floorball

31. oktobrī 
plkst. 14

FK Auda stadions Komanda.lv 1.līgas spēle futbolā  
FK Auda–Preiļu BJSS

31. oktobrī 
plkst. 16

Ķekavas sporta 
klubs B zāle

latvijas čempionāta spēle florbolā 
(siev.) Ķekavas Bulldogs–Rubene

2. novembrī 
plkst. 21.30

Ķekavas sporta 
klubs B zāle

latvijas čempionāta spēle florbolā  
(vīr. 2.līga) Ķekavas Bulldogs–FK Livonija

3. novembrī 
plkst. 21

Ķekavas sporta 
klubs B zāle

latvijas čempionāta spēle florbolā 
(siev.) FK Ķekava–Rīgas Lauvas

7. novembrī 
plkst. 9.30

Baložu 
vidusskola

Baložu velodrošība 2015 5. posms

7. novembrī 
plkst. 10

Ķekavas sporta 
kluba A zāle

latvijas individuālais čempionāts 
novusā (pusfināls)

7. novembrī 
plkst. 13

Ķekavas sporta 
klubs B zāle

Sportojošo ģimeņu spiets 2015
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Turpinājums no 1. lpp. 
Septembra izskaņā 348 no

rises vietās visā Latvijā tika 
atzīmēta Latvijas Olimpiskās 
komitejas (LOK) organizētā  
„Olimpiskā diena 2015”, uz 
kuru šogad pulcējās rekordliels 
dalībnieku skaits – rīta vingro
šanā, kā arī olimpiskajam spor
ta veidam basketbolam veltītās 
sporta aktivitātēs un radošajos 
konkursos piedalījās 100 350 
dalībnieku. Ķekavas novadā 
Olimpiskā kustība un tās pa
matvērtības tika popularizētas 
11 norises vietās, dalībnieku 

skaita ziņā ieņemot trešo vietu 
starp 63 novadiem. 

Olimpiskās kustības aktīvistu 
lokā savu fizisko sagatavotību un 
jaunradi demonstrēja Ķekavas 
novada pirmsskolas izglītības ies
tāžu „Ieviņa”, „Zvaigznīte”, „Avo
tiņš”, „Bitīte” un „Namiņš” au
dzēkņi un viņu pedagogi, kā arī 
privātās pamatskolas „Gaismas 
tilts 97”, Daugmales pamatskolas, 
Pļavniekkalna sākumskolas, Ba
ložu vidusskolas, Ķekavas vidus
skolas un Ķekavas vidusskolas sā
kumskolas skolēni un skolotāji –  
aptuveni 3000 mazu un lielu 

Olimpiskās kustības atbalstītāju.
Olimpiskā diena visā Latvijā 

vienlaicīgi sākās ar kopīgu rīta 
vingrošanu, kurā Ķekavas vidus
skolas sākumskolas bērniem 
pievienojās olimpiskais basket
bola vēstnesis Aigars Vītols. Bas
ketbols kā šā gada olimpiskais 
sporta veids vienoja visas aktivi
tātes – izglītības iestāžu audzēk
ņi iepazinās ar basketbola spēles 
noteikumiem, piedalījās stafetēs, 
kā arī basketbola spēlei veltītos 
zīmējumu, domrakstu un „Olim
piskās dienas 2015” laikā uzņem
to fotogrāfiju konkursos. 

Papildus vienojošajiem pasā
kumiem organizētāji katrā norises 
vietā izstrādāja arī individuālo pa
sākumu programmu. Daugmales 
pamatskolas pirmsskolas grupā 
„Namiņš” Olimpiskā diena nu 
jau tradicionāli tiek svinēta kā 
ģimeņu sporta svētki. „Uz pēc
pusdienas sportošanu bija aicināti 
arī bērnu vecāki, bet jo īpaši tēti. 
Tēvu dienas un Olimpiskās dienas 
apvienojums pie mums veiksmī
gi aizsākās jau pagājušajā gadā,” 
stāsta sporta skolotāja Vineta 
Dangena. Pēc klaunu vadītās rīta 
rosmes, veiklības, atmiņas un ko
ordinācijas atrakcijām sanākušie 
varēja baudīt uz ugunskura gata
votu maltīti.

Ķekavas novada pašvaldības 
sporta aģentūra saka lielu paldies 
izglītības iestāžu vadībai, peda
gogiem, audzēkņiem un viņu 
vecākiem par aktīvu līdzdalību 
pasākuma norisē. Sveicam visus 
dalībniekus ar iegūtajiem Starp
tautiskās Olimpiskās komitejas 
2015. gada Olimpiskās dienas 
sertifikātiem. Lai tie vairo olim
piskās vērtības – izcilību, drau
dzību, cieņu – mūsu novadā!

Laura Mozule

Olimpiskā diena pulcē 3000 aktīvistu
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Turpinājums no 1. lpp.
Kopš 2011. gada rudens Kat

lakalnā katrs otrais gads rudenā
jus iezīmē vēl spilgtākus un arī 
skaņās un krāsās bagātākus. Šo
ruden jau trešo reizi norisinājās 
starptautisks folkloras festivāls, 
kas nes šo dižo nosaukumu – 
„Rudenāji”. Ar dalībniekiem no 
vairākiem Latvijas novadiem – 
Rīgas, Nīcas, Bārbeles un Limba
žu puses, ar viesiem no Lietuvas, 
Igaunijas un Baltkrievijas, Somi
jas un mājiniekiem katlakalnie
šiem.

Festivāla rīkotāji ir lepni un 
priecīgi – ieguldītās pūles un 
darbs nesis labus augļus. Ir 
prieks, gandarījums, ir labas 
atskaņu sajūtas. Bet tas iesā
kās Katlakalna Tautas namā  
25. septembra pievakarē ar ru
dens meistardarbnīcām, kurās 
zinošās Katlakalna „Rāmupes” 
sievas līdzēja viešņām tikt galā ar 
rudens rituālā rīka steberes (vai 
stebera) gatavošanu. 

Ar svinīgu ceremoniju festi
vālu pie Tautas nama atklāja tā 
mākslinieciskais vadītājs un visu 
norišu vadītājs Andris Kapusts, 
visus sanākušos uzrunāja festi
vāla direktore – šai reizē Talkas 
māte – Aija Vitmane un Ķekavas 
pagasta Kultūras centra direkto
re Vēsma Ozoliņa. Katra kopa –  
mājinieki „Rāmupe” vispirms 
un tad arī pārējie festivāla viesi –  
izdziedāja kādu no sev tuvāka
jām, gadalaikam atbilstošākajām, 
savu darbību un domāšanu vis
labāk raksturojošām dziesmām. 
Tad kopas lāpu gājienā, ar dūdu 
balsīm un dziesmām devās uz 
Sauliešu pilskalnu, kur visus sa
gaidīja uguns iedegšanas rituāla 
vadītāji – Vidrižu kopa „Delve”.  

Šā gada „Rudenāju” viesu pul
kā īpašu vietu ieņēma Latvijas 
folkloras dižgari un priekšgājēji –  
Nīcas etnogrāfiskais ansamblis. 
Šoreiz nelielā skaitā, bet balsīs 
un kurzemnieciskā skanējumā 
krāšņi un plaši pieskandinot gan 
Sauliešu pilskalnu un Katlakalna 
Tautas namu, gan Ķekavas tirgus 
laukumā ļaudis priecējot ar kur
zemnieciskām ziņģēm. Nezinā
tājiem paskaidrosim, ka apzīmē
jumu „etnogrāfiskais ansamblis” 
folkloras kopēju kopa var iegūt 
vien tad, ja to dalībnieki ir tiešie 
tradīcijas pārmantotāji un dzies
mas mācījušies no saviem dzim
tas priekštečiem, turklāt dzied 
tikai un vienīgi savā pusē pie
rakstītās dziesmas un melodijas. 
Šķiet, tas ir milzīgs ierobežojums 
kopai, tomēr tā vis gluži nav – 
vismaz Nīcā dziesmu netrūkst, 
un, kā varējām dzirdēt šai reizē, –  

pat ziņģes nīceniecēm ir pašām 
savas. Ar lepnumu jāatzīmē, ka 
ansamblis šogad atzīmē savu  
95. dzimšanas dienu.

Īpašu skanējumu un garīgās 
pieredzes bagātību iedvesmo
tu līdzskaņu allaž nes viedās un 
somugru tradīcijas apdvestās 
Vidrižu kopas „Delve” sniegums. 
Arī šoreiz – tik smalks un viegls 
un tai pašā laikā tik piepildīts – 
ūdens un zemes, uguņu un gaisa 
garu atbalsīs un sabalsojumā ra
dītais uguns iedegšanas un ziedo
šanas rituāls aizskāra un ievibrēja 
ikkatra klātesošā dvēseles stīgas. 
Īsteni starptautisks festivāls top 
tad, kad viesu pulkā ir arī ļaudis 
no citzemēm – šoreiz tas bija sens 
„Delves” draugs un latvju, so
mugru tautu un citu seno tradīci
ju cienītājs, pētnieks un praktiķis 
Ēro Peltonens (Eero Peltonen) 
no Somijas. „Saberu” koncertā 
Ķekavā Ēro arī kāpa uz skatuves 
dziedāt līdz ar „Delvi”, un no viņa 
skanēja kāda sena somu dziesma.

Daudzus iepriecināja pagāniskā  
baltkrievu etnokopa „Guda” Vik
torijas Mikhno vadībā. „Guda” 
pārsvarā dzied senās tradicionā
lās dziesmas un īpašu uzmanību 
velta tieši skanējumam, ko iegūst, 
mācoties seno, autentisko dzie
dāšanas veidu. Daudzas baltkrie
vu kopas dziedātās dziesmas un 
apjumību dzīrēs rādītie vedību 
rituāli mums likās gluži tuvi un 
pazīstami – tajos bija manāmas 
stipras saites ar baltiskajām sak
nēm, ar mūsu tradīcijām, para
šām un ticējumiem. Baltkrievu 
„Guda”, kurā bez dziedātājiem 
darbojas arī muzikantu un deju 

grupas, rādīja arī dejas – gan vai
rāk tieši baltkrieviem raksturīgās, 
gan arī tādas, kas mums latviešu 
un lietuviešu zemēs ir labi pazīs
tamas un dejotas. 

Pārsteidzoša un ziemeļzemēm 
mazāk raksturīga bija igauņu 
vīru kopa „LϋϋTϋrr”. Tas īpašais 
un neraksturīgais – spēja sanākt 
vienā kopā 12 viena neliela cie
ma vīriem un dziedāt. Ziemeļos 
dziedātājas vairāk ir sievas, pretē
ji tam, kā tas ir dienvidu zemēs. 
Bet Arukīlas vīru vēlme dziedāt 
ir tik milzīga, ka netraucē arī tas, 
ka kopas vadītājs Tīts Sāre (Tiit 
Saare) un tās dalībnieki nebūt 
nav savā ikdienas darbā saistīti 
ar mūziku un pārsvarā nodar
bojas ar gluži tehniskām lietām. 
Bet, lūk, dziedāšanas prieks tos 
savedis un tur kopā, un tā pabūts 
ne vienā vien festivālā, – Latvijā 
gan „LϋϋTϋrr” viesojās pirmo 
reizi. Kopas dziesmu krājums ir 
gana plašs, un vairākos koncer
tos dziesmas reti atkārtojās. Citu 
dziesmu vidū skanēja arī „Pūt, 
vējiņi” igauniski un „Migla, mig
la” latviski. 

Lietuviešu kopa „Medgrinda” 
atbilstoši savam senajam nosau
kumam arī izvēlējusies kopt tra
dīcijas senākā slāņa mantojumu –  
senas dziesmas, dejas, tostarp 
nebūt ne viegli dziedamās su
tartīnes, īpašā kanonā dziedātas 
vārsmas. Kopas vadītāja etnomu
zikoloģe Kristīna Stankevičiene 
kopas skanējumu papildina arī 
ar dejām un tradicionālu ins
trumentu spēli – „Medgrindai” 
raksturīgs arī Latvijas kopās bie
žāk sastaptais veids, ka gandrīz 

visi kopas dalībnieki dara visu –  
dzied, dejo, spēlē. Apjumību 
dzīrēs sestdienas vakarā „Med
grindai” izspēlēja puišu un meitu  
degsmi, atgriežoties no darba 
laukā, – skanēja dziesmas, tika 
dejots un diets uz nebēdu. Īpaši  
aizrāva puišu spēles, izaicinot 
arī citu kopu dalībniekus uz sav
starpēju spēkošanos. Rudens ir 
kāzu laiks – kas līdz Miķeļiem 
nav paguvis apprecēties, tas lai 
gaida nākamo gadu. Tālab arī ap
jumību dzīres sestdienas vakarā 
Katlakalnā beidzās ar latviešu un 
baltkrievu kāzām – Katlakalna 
„Rāmupe” un Minskas „Guda” 
spontāni veidoja kopēju uzvedu
ma sadaļu, saliekot kopā baltkrie
vu un latviešu kāzu dziesmas. Šis 
notikums gluži nevilšus izvērsās 
par vakara kulmināciju. Turklāt 
līdzības, vedot un sagaidot puiša 
sētā jauno līgavu, ir acīmredzami 
tuvas latviešiem un baltkrieviem. 
Un apjumību dzīres jau arī sā
kotnēji bija iecerētas kā kopīgs 
festivāla dalībnieku radošais uz
vedums. 

Tika sasaistītas, azartiski izspēlē
tas visdaudzveidīgākās dzīves situā
cijas, un visu caurauda pārsteidzošs 
radošums, nezaudējot tradīcijas 
elpu un noskaņu. Jau pats apjumī
bu dzīru vakars sākās ar Vidrižu 
„Delves” uzradīto senču pieminē
šanas rituālu – ar tādu vai līdzīgu 
sākas jebkuri senie godi, jo vispirms 
cieņa un pateicība tiek veltīta tiem, 
kuri aizgājuši no šīssaules un palīdz 
mums no tās puses, tā apliecinot 
pasaules un dzīves, laika ritējuma 
nebeidzamību. Un Miķeļi jau ir arī 
Veļu laika sākums. 

Kad senči bija piesaukti un go
dāti, varējām skatīt Rīgas „Gara
takas” apdziedāto un apdzīvoto 
labības dzīvi no arāju dziesmām 
līdz kulšanas talkai. Spriguļu 
ritmā izjutām īsteno ražas laika 
burvību – ražas ienākšanu mūsu 
mājās. Saņēmām arī Bārbeles 
„Tīruma” sirsnīgo ciemos iešanu 
un mājas saimnieku apdāvināša
nu un Tallinas „Rēveles” izdzie
dātās latgaļu, igauņu, zemgaļu 
un citu baltu un somugru tautu 
dziesmas. Nīcas etnogrāfiskais 
ansamblis saņēma tik lielus ap
lausus kā neviens, un gluži pelnī
ti, jo tās ir tās saknes, no kurām 
nāk spēks un kuru dziesmu pūrs 
un zināšanu krājums ir tradīcijas 
dzīvības avots.

Katlakalna „Rudenāji”, lai arī 
nes godpilno Katlakalna nosau
kumu, sestdienas priekšpusdienā 
tomēr paviesojās arī jau piemi
nētajā „Saberu” koncertā, kup
linādami Ķekavas Rudens tirgu, 
un svētdienas pirmo pusi vadīja 
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, 
kur arī notika Ražas tirgus. Arī te 
„Rudenāju” dalībnieki dziedāja, 
spēlēja un dejoja par prieku paši 
sev, cits citam, tirdziniekiem, pir
cējiem, tirgus un rudens svētku 
baudītājiem.

Tad nu, kamēr attālāk, teju 
ezera krastā, no Viktora Ķirpa 
muzeja atvestā kuļmašīna mala 
graudus, kamēr galvenajā tirgus 
laukumā tika tapināta ķirbju, 
gaileņu un vēl citu kārumu vira, 
celdama gaisā smaržīgus garai
ņus, tikmēr festivāla dalībnieku 
apdzīvotajā sētā skanēja latvie
šu, igauņu, baltkrievu, latgaliešu, 
zemgaļu, lietuviešu, aukštaišu 
un citu tautu un cilšu dziesmas, 
melodijas, ritinājās deju raksti 
un virmoja bezvalodīgs, mazliet 
smeldzīgs svētku prieks. Smel
dzīgs tāpēc, ka itin bieži arī šai 
dienā klātesošā lietus, dzeltējošo 
lapu, plaukstošo rudens ziedu, 
medus un citās rudens smaržās 
iesmaržots. Smeldzīgs tāpēc, ka 
visiem „Rudenāju” festivāla vie
siem tuvu klāt šķiršanās brīdis. 
Līdz citiem svētkiem, līdz citam 
gadam, līdz citiem „Rudenāju” 
festivāliem.

Taču visi kā viens uzteica festi
vālu, jo tā radošums un garīgais 
pienesums mūsu kultūras dzīves 
jomā ir milzīgs. Arī paši ar lep
numu sakām: šis darbs un pūles 
ir to vērtas! Un tāpēc – milzīgs 
paldies visiem tiem labajiem cil
vēkiem, kuri piedalījās festivāla 
organizēšanā, nodrošināšanā un 
izveidošanā! 

Aija Vitmane, 
Gunta Saule

Starptautiskais folkloras festivāls „Rudenāji” izskanējis
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Festivāla dalībnieki Ražas tirgū Ķekavā.
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Jaunais komponists un kordiri-
ģents Jēkabs Jančevskis jaunajā 
kultūras sezonā ir Ķekavas sie-
viešu vokālā ansambļa „Jūti” 
vadītājs, un viņš saka: „Man  
allaž patīk, ja cilvēks meklē.” 

–  Tu esi komponists un kor-
diriģents. Vai meiteņu vokālā 
ansambļa vadīšana tev ir jauns 
izaicinājums? 

–  Drīzāk jau sevi sauktu par 
komponistu, jo tā ir mana pa
matspecialitāte, taču, jā, praksē 
tiešām aktīvi darbojos arī kā di
riģents. Sieviešu vokālā ansambļa 
vadīšana pavisam noteikti man ir 
jauns izaicinājums, jo nekad ag
rāk ansambli neesmu vadījis. Jau
nu izaicinājumu pieņemšanā ir 
savs šarms – jāsakoncentrē spēki, 
jāstrādā pēc labākās sirdsapziņas 
un jācer uz veiksmīgu rezultātu! 

– Kāda bija tava pirmā tikša-
nās ar Ķekavas sieviešu ansambli  
„Jūti”? Kādi ir tālākie plāni? 

–  Pirmā tikšanās bija vasa
rā, kad kopīgi lēmām nākotnes 
plānus, mēģinājām saprast, vai 
mūsu sadarbība būs interesanta 
un saistoša. Plānu ir daudz un 
dažādi. Viens no centrālajiem un 
svarīgākajiem notikumiem no
teikti ir ansambļa apaļās jubilejas 
svinības pavasarī.

–  Tava mamma ir aktrise 
Zane Jančevska, kuru Ķekavā 
mēs zinām kā sirsnīgu, patiesu 
cilvēku, tautas dziesmu izzinā-
tāju un kopēju. Vai arī savā ra-
došajā darbā esi ietekmējies no 
latviešu folkloras? 

–  Mammas vārdā noteikti jā
saka paldies par skaistajiem vār
diem. Mamma folklorai aktīvi 
pievērsusies tieši pēdējo pāris 
gadu laikā, un šajā kontekstā 
esam vairākkārt veiksmīgi sa
darbojušies. Piemēram, šad tad 
ar akordeona spēli iesaistos viņas 
koncertprogrammā „Dziesmu 
dance”. 

Šovasar kopā ar mammu sadar
bojāmies Valsts akadēmiskā kora 
„Latvija” ikgadējā „Garīgās mū
zikas festivāla” ietvaros. Uzraks
tīju ciklisku skaņdarbu „No letu 
zemes” korim, stīgu orķestrim un 
teicējam. Teicējs, protams, bija 
mamma. Šajā skaņdarbā „pārci
lājām” folkloras pavisam senos 
slāņus – 13. gadsimta Lietuvas 
valdnieka Mindauga un viņa ka
ralienes Martas dzīvesstāstus un 
spilgtos vēstures notikumus. 

–  Tu bieži mini vārdu „sa-
darboties”. Šis jēdziens dau-
dziem asociējas ar lietišķu 
biznesa vidi. Vai arī mūzikas 

radīšanas procesu var saistīt ar  
to? 

– Esmu novērojis, ka, jo vairāk 
cilvēks mūzikā darbojas profesio
nāli, jo mazāk viņš pielieto emo
cionālus apzīmējumus un darbī
bas. Pieļauju, ka ne tikai mūzikas, 
bet arī citās profesionālajās sfērās 
tā ir saprotama un pierasta prak
se. Šajā gadījumā vajadzētu at
šķirt sestdienas vakara „garāžas” 
grupas mēģi ar alu un uzkodām 
no profesionālas darba dienas 
orķestrī, korī, operā vai jebkur 
citviet, kur vārdu „mūzika” sa
prot nevis kā izklaidi, bet darbu. 
Jo vairāk profesionālas valodas, 
jo lielāks uzticamības faktors. 
Guļoties uz operācijas galda, diez 
vai kāds pacients izjutīs milzu uz
ticību ķirurgam, kurš citiem ārs
tiem skaidro, ka „tagad nedaudz 
iešpricēs to, pēc tam mazliet pa
griezīs šito un beigās vispār sašūs 
to tur”. Līdzīgi ir arī ar diriģentu, 
komponistu vai jebkuru citu pro
fesionālu mūziķi. 

– Šķiet, ka ir grūti atrast defi-
nējumu tam, kas ir komponists. 
Kā tu saprati, ka savu dzīvi vē-
lies saistīt ar komponēšanu?

–  Sāku ar pianistu nodaļu Rī
gas 1. bērnu mūzikas skolā. Kad 
pabeidzu pianistus, sapratu, ka 
vēlos ko visaptverošāku, vēlos va
dīt mūziku plašākā nozīmē. Tur
pināju mācības Rīgas Doma kora 
skolā diriģentu nodaļā. Absolvēju 
diriģentus, sapratu, ka vēlos iet 
vēl tālāk, vēlos radīt mūziku pats 
tieši tādu, kāda man pašam patīk, 
un ne citādāku! Tagad kompo
nēju. Tiesa, kompozīcijas pirmie 
mēģinājumi jau tika veikti Rīgas 
1. bērnu mūzikas skolā pie skolo
tājas Ilzes Arnes un turpinājās arī 
Rīgas Doma kora skolā pie Ērika 
Ešenvalda. 

–  Kādā intervijā Māris Sir-
mais par tevi stāsta: „Viņš atšķi-
ras ar to, ka izvairās rakstīt sa-
režģīti, bet mūzikas intelekts ir 
skaidrs…” Vai vari piekrist, ka 
viss ģeniālais ir vienkāršs? 

– Noteikti ne viss vienkāršais ir 
ģeniāls, taču lielā mērā šai atziņai 
piekrist var. Gan vārds „ģeniāls”, 
gan „vienkāršs” ir ārkārtīgi plaši 
jēdzieni, līdz ar to grūti vienno
zīmīgi atbildēt uz šo jautājumu. 
Pagaidām varu teikt, ka necenšos 
speciāli sarežģīt muzikālo mate
riālu tikai tāpēc, ka tā vajadzētu. 
Nemēģinu arī lēkt augstāk par 
savu asti un upurēt ideju partitū
ras sabiezinātības dēļ. Man svarī
gākā ir ideja un tikai tad izteiks
mes līdzekļi, nevis otrādi. Taču 
nekad necenšos noliegt šķietami 

„sarežģīto”. Mūzikas studiju pro
cesā esmu saskāries ar tik daudz 
ārkārtīgi sarežģīti uzkonstruē
tiem kompozīcijas šedevriem. 
Tādos gadījumos apzinos, cik 
maz vēl protu un spēju veikt. Pret 
tādiem mākslas darbiem rodas 
bijība un cieņa visaugstākajā pa
kāpē.

– Kas ir tava mūza, iedvesma? 
Kas ir tas, kas tevi mudina kom-
ponēt? 

– Zinu, ka ļoti daudzus kompo
nistus iedvesmo daba, viņi cenšas 
gūt iespaidus, esot pie jūras, mežā 
vai vienkārši lauku mājās. Tā no
teikti ir arī man, taču mans gal
venais iedvesmas avots noteikti 
ir cilvēks. Mani ārkārtīgi interesē 
cilvēka daba un savstarpējās at
tiecības. 

– Kāds ir tavs lielākais sasnie-
gums? 

–  Mans lielākais sasniegums ir 
radīt mūziku, kas cilvēkiem nešķiet 
vienaldzīga, saņemt labus vārdus 
ne tikai no klausītājiem, bet arī 
no mūziķiem vai pat pedagogiem, 
radīt loģisku, profesionāli meistarī
gu, emocionālu mūziku. Ne vien
mēr izdodas – es vēl mācos.

– Kāda ir tava ikdiena? 
–  Mana ikdiena pagaidām ir 

studijas un darbs. Darba daudz, 
un studijas grūtas. 

– Vai tas, ka esi jauns, neliek 
kādus šķēršļus? 

– Protams, liek! Tie būtiskākie 
šķēršļi noteikti ir pieredzes un zi
nāšanu trūkums. Ceru, šie šķēršļi 
ar laiku mazināsies. 

–  Kādas īpašības tu visaugs-
tāk vērtē cilvēkos? 

– Man patīk, ja cilvēki nelieku
ļo, ja cilvēki meklē savu indivi
dualitāti, neskrien līdzi pūlim un 
savā nostājā ir patiesi. 

– Kas ir tavs dzīves skolotājs? 
–  To ir ļoti daudz. Pirmkārt, 

noteikti ģimene. Mamma man 
vienmēr bijis dzīves skolotājs, 
arī oma. Man ir bijuši izcili pa
sniedzēji un skolotāji gan mūzi
kas skolā, gan Rīgas Doma kora 
skolā, gan akadēmijā. Ir tik daudz 
cilvēku, no kuriem var kaut ko 
mācīties! Šķiet, tagad izdalīt kādu 
konkrētu būtu muļķīgi. Tas sa
raksts būtu ļoti garš. 

– Kā tu jūties Facebook, Twit-
ter un mūsdienu dažādo tehno-
loģiju pasaulē? Vai tas traucē 
cilvēkam, personībai? 

–  Mani vispār ne īpaši saista 
šis laikmets. Dažkārt jūtu sevī 
diskomfortu dēļ tā, ka mūsdie
nu cilvēks (arī es) ir pieradis pie 
tā, ka visa kā ir gana, nekā it kā 
netrūkst. Šī pārpilnība un iespēju 
bagātība kaut kādā ziņā ierobežo. 

– Ir tāds teiciens „Parādi man 
savus draugus, un es pateikšu, 
kas esi tu”. Vai, tavuprāt, tāpat 
ir ar mūziku? Vai mūzikas izvē-
le kaut ko stāsta par cilvēku? 

– Protams, tā ir! Tikai mēdz ga
dīties, ka cilvēki nav paspējuši vai 
arī nav gribējuši saprast mūzikas 
dziļumu un plašumu. Cilvēkiem 
nereti šķiet, ka nejauša radiosta
cija vai populāra dziesma ir aug
stākā mūzikas pakāpe. Manuprāt, 
šāds redzējums pārsvarā aprobe
žojas ar mūziku kā izklaides for
mu. Aktuāls jautājums varētu būt, 
kur meklēt, lai atrastu to mūzikas 
slāni, kas dziļāks par virspusē
jo, visiem pieņemamo „garozu”. 
Man allaž patīk, ja cilvēks meklē. 
Arī es nepārtraukti meklēju. Ce
rams – vienmēr meklēšu. 

– Kādu mūziku tu klausies ik-
dienā?

–  Šis jautājums patiesībā ir 
diezgan cieši saistīts ar iepriek
šējo. Šobrīd ikdienā klausos tikai 
akadēmisko mūziku, jo populā
rās mūzikas piedāvājums man 
īsti vairs neatklāj neko jaunu. 
Agrāk aktīvi klausījos metālu un 
nekādā gadījumā to nenožēloju, 
taču arī tie laiki beidzās. Un var
būt arī labi, ka tā. 

–  Kas ir tavs iecienītākais 
skaņdarbs? 

–  Šis jautājums nav paredzēts 
komponistam. Tas vienkārši nav 
atbildams. 

Alise 
Patmalniece

Radīt, lai iedvesmotu

Jēkabs Jančevskis: 
Sieviešu vokālā 
ansambļa vadīšana 
pavisam noteikti man ir 
jauns izaicinājums, jo 
nekad agrāk ansambli 
neesmu vadījis. 
Jaunu izaicinājumu 
pieņemšanā ir savs 
šarms – jāsakoncentrē 
spēki, jāstrādā pēc 
labākās sirdsapziņas 
un jācer uz veiksmīgu 
rezultātu!
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BALOŽU PILSĒTAS 
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS  
23. oktobrī plkst. 11.30  
Filma jauniešiem „Pazust Latgalē”. 
„Ghetto Games” ekstrēmo sportu koman
das ceļojums pa Latgali, veicot savus galvu 
reibinošos trikus. Biļetes cena – 2 eiro.
24. oktobrī plkst. 15  
Pensionāru rudens atpūtas vakars ar pašu 
sarūpētu cienastu. Piedalās Baložu kultū
ras nama kolektīvi. Pieteikšanās Baložu 
kultūras namā pie dežuranta vai pa tālr. 
26786891 līdz 20. oktobrim. Dalība bez 
maksas.
26. oktobrī plkst. 19 
 Izrāde – dziesmu spēle divos cēlienos „Īsa 
pamācība mīlēšanā”. Teatrāls, dzīvesprie
cīgs, labdabīgi ironisks uzvedums, R. Paula  
mūzika. Darbosies izbraukuma kafejnīca. 
Biļetes cena 6–10 eiro (biļetes nopērkamas 
Baložu KN kasē un „Biļešu paradīzes”  
kasēs).
30. oktobrī plkst. 18
Ināras Kolmanes dokumentālā filma 
„Ručs un Norie”. Stāsts par divu ek
sotisku pasauļu sastapšanos, kas uzšķiļ 
pārsteidzošu emocionālu un dvēselisku 
radniecību.  Biļetes cena – 2 eiro.
31. oktobrī plkst. 17  
Koncerts „Raibā rudens lapa”. Piedalās 
jauktie kori un deju kolektīvs no Rīgas un 
Pierīgas – „Vecrīga”, „Zemdega”, „Savieši”, 
„Stella Vitalis’’, „Jumis”.  Biļetes cena – 1 eiro.
4. novembrī plkst. 9 un 10.30  
Izrāde bērniem „Misija „Krokodils””. 
Piedzīvojumu komēdija bērniem vecumā 
no 3 līdz 10 gadiem.  Biļetes cena – 3 eiro.
14. novembrī plkst. 18  
Koncerts „Vēstules. Dzeja. Latvija”. 
Piedalās kultūras nama kolektīvi.
Ieeja bez maksas.
14. novembrī plkst. 22  
Balle ar grupu „Galaktika”. 
Biļetes iepriekšpārdošanā līdz 10. novem-
brim – 8 eiro, pasākuma dienā – 10 eiro.
18. novembrī plkst. 17  
Dzintras Gekas jaunā dokumentālā filma 
„Dieva putniņi”. Emocionāla un izzinoša 
filma, kas Latvijas svētkos ļaus apzināt un 
atcerēties to mūsu tautas daļu, kura bija 
spiesta ilgi būt šķirta no savas mīļās dzim
tenes.  Biļetes cena – 2 eiro.

DAUGMALES PAGASTA 
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES KULTŪRAS NODAĻA 
15. oktobrī plkst. 17
Zīmējumu teātris–zīmējumu opera 
„Dāsnumātika”. Daugmales multifunk
cionālajā centrā muzikāla zīmējumu 
izrāde visai ģimenei – zīmējumu opera. 
Mūzikas autors – Kaspars Zemītis. 
Ieeja bez maksas.
24. oktobrī plkst. 18
Daugmales multifunkcionālajā centrā 
Ogres tautas teātra izrāde – Moljērs 
„Skapēna blēdības”. Dižā Moljēra komē
dija sarakstīta 1671. gadā un daudzu gadu 
gaitā spēlēta uz visdažādākajām skatu
vēm. Ieeja bez maksas.

11. novembrī plkst. 18 
Lāčplēša dienas Lāpu gājiens. No 
Daugmales pagasta pārvaldes dosimies 
kopīgā gaismas gājienā un iedegsim svecī
tes pie Važu rāvēja.
18. novembrī plkst. 17
Latvijas Neatkarības dienas koncerts „Mūsu 
vārdi Latvijai” Daugmales multifunkcio
nālajā centrā. Piedalās Daugmales folkloras 
kopa un Daugmales pamatskolas koris.

ĶEKAVAS PAGASTA 
KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS  
22. oktobrī plkst.19.30   
Koncerts „Kaspars Zemītis. Ģitāra un 
stāsti”. Biļetes cena – 8 eiro, koncerta dienā –  
10 eiro. Biļetes var iegādāties „Biļešu para-
dīzes” tirdzniecības vietās vai Ķekavas kul-
tūras nama kasē.
30. oktobrī plkst. 19  
Autobiogrāfisks detektīvstāsts, Ievas 
Ozoliņas filma „Mans tēvs baņķieris” ir 
ne tikai aizraujošs trilleris, bet arī psiholo
ģiska drāma.  Biļetes cena – 2 eiro.
7. novembrī plkst.19  
Sporta aģentūras rīkotā Sporta ģimeņu 
spieta balle.
12. novembrī plkst.19  
Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana.
28. novembrī plkst. 14   
Ziemassvētku egles iedegšana kopā ar deju 
grupu „Daina”.
28. novembrī plkst. 18.30  
Latviešu danču vakars.

KATLAKALNA TAUTAS NAMS  
17. oktobrī plkst.16  
Teatrālajā kafejnīcā viesojas Puzes ama
tierteātris ar Aijas Vitmanes izrādi „Sena 
teika par dzintaru”. Pēc izrādes latvisko 
danču vakars kopā ar Puzes aktieriem un 
folkloras kopām „Sītava” un „Rāmupe”. 
Ieejas maksa – 2 eiro. 
22. oktobrī plkst.19  
Veļu vakars – senču pieminēšana, senie 
stāsti un dziesmas, veļu laika rotaļas un ri
tuāli kopā ar folkloras kopu „Rāmupe”. Lī
dzi ņemt vaska svecīti un nelielu cienastu. 
Ieejas maksa – 1 eiro.
28. oktobrī plkst.18  
Radošo amatu darbnīca „Meldru pinu-
mu meistare Iveta Vēvere”.  
Ieejas maksa – 5 eiro.
30. oktobrī plkst.19  
Autobiogrāfisks detektīvstāsts, Ievas 
Ozoliņas filma „Mans tēvs baņķieris” ir 
ne tikai aizraujošs trilleris, bet arī psiholo
ģiska drāma.  Biļetes cena – 2 eiro.
13. novembrī plkst.19  
Dzintras Gekas dokumentālā filma 
„Dieva putniņi” – stāsti par to cilvēku 
likteņiem, kuri, bēgot nos svešas varas, no
kļuva Rietumos. Biļetes cena – 2 eiro.
14. novembrī plkst.12  
Valsts svētku pasākums, visu paaudžu sa
dziedāšanās „Sirds dziesmas Tēvzemei” 
kopā ar dziesminieci Austru Pumpuri un 
Austras bērniem. 
21. novembrī plkst.18  
Pļavniekkalna sākumskolas sporta zālē 

vidējās paaudzes deju kolektīva „Savieši” 
15 gadu jubilejas koncerts „Tinu, pinu ka-
moliņu”.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS  
Līdz 1. novembrim  
Rokdarbu pulciņa „Labieši” dvieļu izstāde 
2. stāva foajē. 
25. oktobrī plkst.12 
Lietuvas cirka izrāde bērniem „Pasakainā 
planēta”.  Biļetes cena – 4 eiro. 
7. novembrī plkst.18 
Mārtiņdienas deju koncertuzvedums 
„Mini manu minamo”. Ieeja bez maksas. 
11. novembrī 
plkst. 19 Lāčplēša diena „Atsaucoties 
pašam sev – garā stipram kļūt”. Lāčplēša 
dienai veltīts Ainara Mielava un grupas 
„Pārcēlāji” akustiskais koncerts no jaunās 
skaņu plates „Atsaukties” Ķekavas kultū
ras namā.
Plkst. 20 lāpu gājiens no Ķekavas kultū
ras nama cauri Ķekavai uz novada svētku 
laukumu, pretim jauniešu centram. Ik
viens dalībnieks ir aicināts ņemt līdzi lāpu 
un vienu baltu vai sarkanu sveci trauciņā 
ar vāciņu. 

14. novembrī plkst.17 
Sieviešu kora „Daugaviete” 40 gadu jubile
jas koncerts „Dziesma tavā sirdī”. 
Ieeja bez maksas.  
17. novembrī plkst.19 Valsts svētku svinī
gais pasākums „Stāsti Latvijai” ar ama
tierkolektīvu piedalīšanos un balli kopā ar 
grupu „Es, tu un saksofons”. 
Ieeja bez maksas.  
22. novembrī plkst. 12  
Rokdarbu pulciņa „Labieši” radošās 
darbnīcas – Ziemassvētku dāvanām. 
28. novembrī plkst. 19 
„Jaunā Miltu teātra” izrāde 
„Tev ir šī pasaciņa”. Biļetes cena – 1 eiro. 

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS 
MUZEJS  
Pastāvīgās ekspozīcijas  „Ķekava laiku 
lokos”; „Mākslinieka un novadnieka 
E. Ozoliņa dzīve un daiļrade”; „Ķekava 
bildēs senāk un tagad”; „Foto K. Gulbis”; 
„Latvijas karikatūristi”.
Līdz 31. oktobrim.  
Izstāde „ Ķekavas vidusskolai – 40”.
11. novembrī plkst. 17  
Izstādes „Kara ceļi Ķekavas novadā” atklāšana.

ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI


