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Atklāj piemiņas akmeni par 
godu latviešu strēlnieku 
pirmajai uzvarai

Latviešu strēlnieku bataljonu izveidošanas simtgades atceres pasākumu ietvaros 6. novembrī 
Plakanciemā svinīgi tika atklāts piemiņas akmens par godu latviešu strēlnieku pirmajai uzvarai. 
Šī piemiņas vietas izveide ir viena no Ķekavas novada sarūpētajām dāvanām Latvijai tās simtgadē.

Plakanciemā latviešu strēlnieki izcīnīja savu pirmo uzvaru vēsturiskajā 1915. gada 29. oktobra nakts  
kaujā – tikai nedēļu pēc tam, kad 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljons bija izgājis no Rīgas un 
uzsācis frontes darbību. Ar sekmīgo Plakanciema kauju sākās mūsu strēlnieku varonīgais cīņu ceļš. Nakts 
uzbrukumam pie Misas upes bija arī nenovērtējama psiholoģiska nozīme – latviešu strēlnieku cīņas spējas 
neviens neapšaubīja, viņi ātri kļuva populāri, un uz mūsu nacionālajām vienībām pārnāca daudzi latvieši 
no krievu pulkiem.

Turpinājums 2. lpp.

ĶEKAVĀ
11. novembrī plkst. 17
Izstādes „Kara ceļi Ķekavas novadā” 
atklāšana Ķekavas novadpētniecī
bas muzejā

11. novembrī plkst. 18.30
Lāčplēša diena „Atsaucoties
pašam sev – garā stipram kļūt”
lāčplēša goda zīmju pasniegšana.  
ainara mielava un grupas 
„Pārcēlāji” akustiskais koncerts no 
jaunās skaņuplates „atsaukties” 
Ķekavas kultūras namā

11. novembrī plkst. 20 
No Ķekavas kultūras nama dosimies 
lāpu gājienā cauri Ķekavai uz nova
da 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.

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

18. novembrī plkst. 17
latvijas Neatkarības dienas 

koncerts „mūsu vārdi latvijai” 
Daugmales multifunkcionālajā 
centrā. Piedalās Daugmales 
folkloras kopa un Daugmales 
pamatskolas koris. 

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 iepriekšpārdo-
šanā 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.

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 
paaudžu sadziedāšanās „Sirds 
dziesmas tēvzemei” kopā ar 
dziesminieci austru Pumpuri un 
austras bērniem.

Lāčplēša dienai un 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienai veltītie pasākumi
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Turpinājums no 1. lpp. 
Piemiņas vietas atklāšanu ar 

savu dalību pagodināja Nacionā-
lo bruņoto spēku (NBS) Zemes-
sardzes 17. Pretgaisa aizsardzības 
bataljona komandieris majors 
Aivars Krjukovs, Ķekavas novada  
domes priekšsēdētājs Andis 
Damlics un NBS vēsturnieks 
pulkvedis Jānis Hartmanis, kurš 
bija šīs piemiņas vietas izveides 
iniciators. 

Piemiņas akmeni pēc Ķekavas 
novada pašvaldības pasūtījuma 
veidoja Ķekavas novada akmens 
apstrādes un restaurācijas uzņē-
mums „Akmens apstrādes centrs 
„AKM”” – akmens amata meistari 

Guntis Pandars un Pēteris Zvaunis,  
kuru darbu sarakstā ir arī Brīvības 

pieminekļa restaurācija, Latviešu 
leģiona Brāļu kapu izbūve Lestenē,  

pulkveža Oskara Kalpaka piemi-
neklis Esplanādē Rīgā. 

Īpašs paldies NBS Zemessar-
dzes 17. Pretgaisa aizsardzības 
bataljonam par goda sardzes un 
goda zalvju nodrošināšanu atklā-
šanas pasākumā, Ķekavas Mūzi-
kas skolas pedagogam Kasparam 
Stankevičam par muzikālo pa-
vadījumu un pedagoģei Silvijai 
Zītarei un viņas bijušajiem au-
dzēkņiem par literāro sniegumu, 
kā arī Plakanciema iedzīvotājai 
Dzidrai Saulītei par sniegto atbal-
stu piemiņas vietas izveidē.  

Vineta Bērziņa
Latviešu strēlnieku tēmas 

turpinājums 5.–6. lpp.

Atklāj piemiņas akmeni par godu latviešu strēlnieku pirmajai uzvarai 

Par godu 
Baložu pilsētas 

24 gadu jubilejai 

13. novembrī plkst. 19

SVĒTKU GĀJIENS 
AR LĀPĀM 

no Baložu vidusskolas 
uz Titurgas ezeru. 

Gājienā var piedalīties 
arī ar pašdarinātām 

lāpām. 
Plkst. 18 – 

 lāpu darbnīca  
Baložu vidusskolā.

Apbalvojuma „Ķekavas nova-
da Goda pilsonis” vērtēšanas 
komisija, izskatot saņemtos 
desmit pieteikumus, šogad 
nolēma piešķirt Goda zīmi 
Vijai Vasītei-Vosipai, Mārti-
ņam Skujam un Marģeram 
Lūsim.

Goda zīme „Ķekavas no-
vada Goda pilsonis” tiks pa-
sniegta 17. novembrī plkst. 19  
Latvijas valsts proklamēšanas 
gadadienas pasākumā Ķeka-
vas kultūras namā. 

Apbalvojuma mērķis ir ap-
zināt un godināt personas par 
ieguldījumu un sevišķiem no-
pelniem Ķekavas novada labā, 
piešķirot apbalvojumu par 
personas mūža ieguldījumu vai 
īpašiem nopelniem.

Uz apbalvojuma piešķiršanu 
var pretendēt Ķekavas novadā, 
Latvijas Republikā vai ārvalstīs 
dzīvojoša fiziska persona, kas 
atbilst šādiem kritērijiem:
• mūža ieguldījums kultūras, 
izglītības, sporta vai saimnie-
ciskajās nozarēs, kā arī Ķekavas  
novada attīstībā kopumā;
• pilsoniskā un sabiedriskā 
aktivitāte;
• pozitīva Ķekavas novada tēla 
veidošana un novada vārda 
popularizēšana;
• ilggadējs un panākumiem vai-
nagots darbs Ķekavas novada  
labā;
• nozīmīga dzīves vai darba 
jubileja;
• citi īpaši nopelni.

Goda zīme „Ķekavas novada 
Goda pilsonis” ir vienreizējs 
apbalvojums, ko vienai per-
sonai var piešķirt tikai vienu 
reizi. Apbalvojumu viena ka-
lendārā gada laikā var piešķirt 
ne vairāk kā trīs personām.

Apbalvojuma vērtēšanas ko-
misijā atbilstoši domes lēmu-
mam darbojas Juris Krūmiņš 
(Daugmale), Dzintra Maļi-
novska (Ķekava), Dainuvīte 
Markelova (Baloži), Inga Rasa 
(Valdlauči) un Aija Vitmane 
(Katlakalns).

Atgādinām, ka pirmās Goda 
zīmes „Ķekavas novada Goda 
pilsonis” saņēma Indra Priede,  
Zinaīda Matisone un Ojārs 
Bluķis.

Vineta Bērziņa 

Piešķirs 
apbalvojumu 
„Ķekavas novada 
Goda pilsonis”
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Latvijas valsts aizsardzības fonda 
„Lāčplēsis” valde 19. oktobrī no-
lēma piešķirt apbalvojumu trim 
Ķekavas novada iedzīvotājiem. 

Ar Lāčplēša Goda zīmi apbal-
voti uzņēmējs Ivars Mangulis, 
kultūras darbinieks, J. Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas do-
cents Jānis Grigalis un putnu fab-
rikas „Ķekava” Tehniskās daļas 
vadītāja vietnieks Dainis Jansons. 

Apbalvojuma pasniegšana no-
tiks 11. novembrī plkst. 18.30  
Lāčplēša dienas pasākumā „At-
saucoties pašam sev – garā stip-
ram kļūt” Ķekavas kultūras namā. 

Apbalvojums piešķirts par no-
zīmīgu ieguldījumu Latvijas vals-
tiskās neatkarības atjaunošanā, 

pašaizliedzīgu darbu un aktīvu 
sabiedrisko darbu. 

Atgādinām, ka jau iepriekš, laika 
posmā no 2003. līdz 2009. gadam, 
ar šo Goda zīmi apbalvoti pieci 
novadnieki: Ķekavas vidusskolas 
skolotājs Andris Eglītis, uzņēmējs, 
bijušais SIA „Dālderi” valdes priekš-
sēdētājs Māris Šops, uzņēmējs,  
SIA „Co Priedes” valdes priekšsēdē-
tājs Pēteris Geks, bijušais Ķekavas 
pagasta pašvaldības priekšsēdētājs 
Gunārs Vilde un bijušais Ķekavas 
vidusskolas direktors Valdis Ozols.  

Māris Šops

Darba kārtība
• 9.30–10.00 Reģistrācija
• 10.00–12.30 Latvijas Uzņēmu-
mu reģistra programma. Kampa-
ņa „Uzņēmēj, sakārto papīrus!”
• 12.30–13.00 Pārtraukums
• 13.00-13.30 „Invest in Kekava” 
interneta platformas prezentācija 
(uzņēmējdarbības ekosistēmas 
koncepcija)
• 13.30–14.00 Ķekavas novada 
kooperatīvās krājaizdevu sabied-
rības prezentācija
• 14.00–14.30 Biedrības „Partne-
rība „Daugavkrasts”” prezentācija
• 14.30–16.00 Informācija par 
valsts un ES atbalsta pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” pro-

jektu konkursa noteikumiem. 
Priekšlikumi par lauku ceļu at-
jaunošanas kritērijiem

Reģistrēšanās elektroniski viet-
nē kekavas novads.lv – Uzņēmēju 
brokastis līdz 13. novembrim

Papildu informācija: 
e-pasts janis.abols@kekava.lv, 

tālr. 257 065 29.
Rīko Ķekavas novada 

pašvaldība

Ķekavas kultūras namā noslē-
gušies viesību zāles remontdar-
bi – tā ir pilnībā renovēta un 
paplašināta, pārbūvēta senā vir-
tuves daļa. Tāpat pirmajā stāvā 
ierīkotas labierīcības cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem un 
uzstādīta mūsdienu prasībām 
atbilstoša ventilācijas sistēma 
gan viesību zālē, gan tērpu no-
liktavā. Telpa ieguvusi pavisam 
jaunu un mūsdienīgu veidolu, 
lai turpmāk priecētu kultūras 
pasākumu apmeklētājus.

Viesību zālē un virtuves 
daļā remontdarbi nebija veikti 
kopš kultūras nama atklāšanas.  
Dizaineres Jantas Jansones ieceres 
realizēja SIA „UL nami”. Projektu 

Pārvērtības Ķekavas kultūras nama viesību zālē

finansē Ķekavas novada pašvaldī-
ba no kultūras centra budžeta.

Ķekavas kultūras nams šoruden 
svin 45 gadu jubileju, un jaunā 
viesību zāle ir lieliska dāvana gan 
pašam kultūras namam, tā dar-
biniekiem, gan iedzīvotājiem. Iz-

mantojot lielisko iespēju – viesību 
zāles atklāšanu –, kultūras namu 
šajā skaistajā jubilejā sveica gan Ķe-
kavas novada domes priekšsēdētājs 
Andis Damlics, gan citi sadarbības 
partneri un kolēģi. 

Inga Ikauniece

Viesību zāle pēc remonta.

Novadnieki 
apbalvoti ar 
Lāčplēša Goda zīmi

Seminārs „Uzņēmējdarbības 
vides veidošana Ķekavas novadā”
25. novembrī Depkina muižā
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Viena no Ķekavas novada paš-
valdības lielākajām rūpēm līdz-
tekus samilzušajām izglītības 
infrastruktūras problēmām 
joprojām ir ceļi. Kopējais paš-
valdības ceļu garums Ķekavas 
novadā ir aptuveni 200 km, 
ko iespēju robežās pašvaldība 
gadu no gada remontē, sākot ar 
sliktākajā stāvoklī esošajiem. 

Kā informē Attīstības daļa, šo-
gad pašvaldībai izdevies realizēt 
teju visus gada sākumā iecerētos 
plānus: pabeigta Rīgas ielas pār-
būve Baložos, līdz gada beigām 
plānots pabeigt arī Pļavniekkalna 
ielas ietves pēdējo posmu Katla-
kalnā, uzsākti Rāmavas ielas otrās 
kārtas būvdarbi, VAS „Latvijas 
Valsts ceļi” atjauno tiltu pār Misu 
Plakanciemā, tāpat veikti citi ne-
atliekami uzturēšanas darbi.

Šā gada budžetā vairāk nekā 
300 000 eiro bija atvēlēti tieši 
ielu un ceļu uzturēšanai Ķekavas 
novadā. Gandrīz tikpat daudz 
naudas šim mērķim saņēmām kā 

mērķdotāciju no valsts. Papildus 
tam ņemti aizdevumi Rīgas ielas 
remontam Baložos un Pļavniek-
kalna ielas ietves pabeigšanai.

Kas attiecas uz Rīgas ielu Balo-
žos, ir noasfaltēts posms aptuveni 
650 metru garumā līdz Olaines 
novada robežai, kas patiešām bija 
ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Tāpat 
šajā posmā izbūvēts apvienotais 
gājēju un veloceliņš un uzstādīts 
apgaismojums. Rīgas ielas re-
konstrukcijas izmaksas ir nepilni 
384 000 eiro, 70% no tiem ir aiz-
ņēmums.

Pļavniekkalna ielas ietves būv-
darbu trešo kārtu plānots pabeigt 
līdz gada beigām. Ietves pirmās 
un otrās kārtas būvdarbi noti-
ka iepriekšējos divos gados, un 
to ietvaros uzstādīts luksofors 
pie Pļavniekkalna sākumskolas. 
Šogad īstenotā trešā kārta ietver 
atlikušā ietves posma izbūvi līdz 
autoceļam V2. Tāpat posmā no 
Naudītes ielas līdz autoceļam 
V2 tiks demontētas AS „Sadales 

tīkls” kailvadu līnijas, tās aizstā-
jot ar apakšzemes kabeļiem, un 
uzstādīts apgaismojums. Pļav-
niekkalna ielas ietves trešās kār-
tas būvdarbu izmaksas ir gandrīz 
380 000 eiro, no tiem 266 000 eiro 
ir kredīts.

Uzsākti arī Rāmavas ielas otrās 
kārtas pārbūves darbi, kas pa-
redz asfalta seguma uzklāšanu un 
ietves izbūvi visā ielas garumā, 
kā arī apgaismojuma sistēmas 
modernizēšanu. Šo ielu plānots 
pabeigt nākamā gada vasarā, un 
projektam paredzētās kopējās 
otrās kārtas izmaksas pārsniedz 
750  000 eiro. Šogad pašvaldība 
Rāmavas ielas pārbūvei jau iztē-
rējusi 128 000 eiro un 10 000 eiro  
papildus – apgaismojuma re-
konstrukcijai.

Arī Krustkalnu iedzīvotāju 
ilgi gaidītā ietve no tirdzniecības 
centra „A7” līdz Mežmalas ielai 
beidzot top. Ietve detālplānoju-
ma izstrādes laikā bija ieplānota 
jau 2013. gadā. Šā projekta īste-

nošanā pašvaldība sadarbojas ar 
tirdzniecības centru „A7”, kas 
ietves izbūvei ziedojis 28 000 eiro. 
Papildus pašvaldība uzstādījusi 
arī apgaismojumu visā Mežmalas 
ielas garumā, šim mērķim atvēlot 
gandrīz 10 000 eiro no pašvaldī-
bas budžeta.

Šā gada sākumā notikušās ie-
dzīvotāju un pašvaldības pārstāv-
ju tikšanās laikā Mellupos tika 

nolemts sagatavot vēstuli VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” ar lūgumu 
veikt Misas tilta remontu, kura 
drošība un vizuālā pievilcība jau 
ilgāku laiku satrauc vietējos ie-
dzīvotājus. Iespējams, pateicoties 
arī tam, šoruden „Latvijas Valsts 
ceļi” savā pārziņā esošo ceļu pe-
riodiskās uzturēšanas ietvaros 
veic tilta remontu.

Inga Ikauniece

Oktobrī 11 Pierīgas pašvaldības 
nodibināja Pierīgas pašvaldību 
apvienību, kuras mērķis ir aiz-
stāvēt Pierīgas pašvaldību un to 
iedzīvotāju intereses. 

Šobrīd šajā apvienībā iestāju-
šās Ķekavas, Ādažu, Baldones, 
Carnikavas, Garkalnes, Ikšķi-
les, Inčukalna, Olaines, Ropažu,  
Salaspils un Saulkrastu novada 
pašvaldības. 

Kā portālam „Apriņķis.lv” no-
rādīja jaunās apvienības priekš-
sēdētāja Daiga Jurēvica, „Latvijā 
ir daudz pašvaldību, to prob-
lēmas ir ļoti atšķirīgas, un Lat-

vijas Pašvaldību savienībai nav 
kapacitātes un resursu, lai visu 
intereses aizstāvētu vienlīdz labi. 
Ideja par Pierīgas pašvaldību 
apvienību gaisā virmoja jau vai-
rākus gadus, tagad esam to nodi-
binājuši, lai sekmīgāk aizstāvētu 
Pierīgas iedzīvotāju intereses un 
veidotu konstruktīvu dialogu ar  
valdību.” 

Pierīgas pašvaldību apvienības 
pirmais darbs būs izglītības jau-
tājumi, proti, līdzekļu trūkums 
jaunu skolu un bērnudārzu būv-
niecībai, kā arī nepārdomātā jau-
nā pedagogu algu reforma.

Vineta Bērziņa

Kopš 19. oktobra Ķekavas no-
vada pašvaldības aģentūras 
„Ķekavas ambulance” direktora 
pienākumus pilda līdzšinējais 
domes deputāts Juris Jerums, 
kurš no 14 pretendentiem tika 
atzīts par labāko kandidātu uz 
šo amatu. 

Lēmums par Ķekavas ambu-
lances direktora iecelšanu tika 
pieņemts Ķekavas novada do-
mes ārkārtas sēdē 15. oktobrī, 
taču darba pienākumus jaunais 
direktors uzsāka ar 19. oktobri.  
Uz Sociālo lietu un veselības ko-
mitejas sēdi tika virzīti divi kan-
didāti – domes deputāts Juris 
Jerums un ģimenes ārsts Valērijs 
Valdmanis, kuri atklātā konkur-

sā biji ieguvuši visvairāk punktu, 
bet uz domes sēdi – J. Jerums, 
kurš saņēma pozitīvu komitejas 
atzinumu.

Līdztekus jaunajam amatam  
J. Jerums turpinās pildīt arī depu-
tāta pienākumus Ķekavas novada 
domē, jo šos abus amatus viņš ir 
tiesīgs savienot atbilstoši liku-
ma „Par pašvaldībām” 38. panta  
2. daļas 4. punktam. 

Atgādinām, ka, izskatot Ķeka-
vas novada pašvaldības aģentū-
ras „Ķekavas ambulance” direk-
tores Daigas Āboltiņas 2015. ga- 
da 1. septembra iesniegumu, 
Ķekavas novada dome, 10 de-
putātiem balsojot par, atbrīvo-
ja D. Āboltiņu no amata ar šā 

gada 30. septembri. D. Āboltiņa 
vadīja Ķekavas ambulanci kopš  
2001. gada. 

Tika izsludināts konkurss uz 
vakanto direktora vietu. Vērtēša-
nas komisija izskatīja iesūtīto do-
kumentu atbilstību konkursa no-
likumam, lai izvēlētos kandidā-
tus nākamajai kārtai – intervijai, 
kuras laikā vērtēja pretendenta 
spējas sniegt kompetentas atbil-
des uz jomai specifiskiem jau-
tājumiem, izpratni par nozares 
politiku, spēju plānot, organizēt 
un vadīt pašvaldības aģentūras 
darbu, nodrošināt pašvaldības 
aģentūras funkciju un uzdevumu 
izpildi.

Vineta Bērziņa

2015. gada pārskats – ceļu remonti

Rekonstruētā Rīgas iela.

Ķekavas ambulancei jauns vadītājs – Juris Jerums Arī Ķekava darbosies 
Pierīgas pašvaldību apvienībā
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Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta 
platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktū-
ras līnijas „Rail Baltica” būvniecība.
Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas  
Nr. 90000088687.

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas 
novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads,  
Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Sa-
laspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Baus-
kas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines  
novads un Rīga.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības 
valsts biroja (VPVB) 2014. gada 29. oktobra lēmums  
Nr. 487 par IVN procedūras piemērošanu, VPVB 2015. ga- 
da 30. oktobra lēmums Nr. 3-01/1839 par grozījumiem 
2015. gada 11. maija Programmā ietekmes uz vidi novēr-
tējumam. IVN programma izsniegta 2015. gada 11. maijā.  

IVN ziņojums „Eiropas standarta platuma publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” 
būvniecība” sagatavots 2015. gada novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: pilnsabiedrība „RB Latvija” un 
SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Ķekavas novadā sabiedriskās apspriešanas sanāksme 
notiks Ķekavas kultūras namā Gaismas ielā 17, Ķekavā, 
Ķekavas novadā, 2015. gada 20. novembrī plkst. 18.

Ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumen-
tiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas 
ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,  
tīmekļa vietnē www.kekava.lv, kā arī LR Satiksmes  
ministrijā Gogoļa ielā 3, Rīgā, darba laikā, tīmekļa  
vietnē www.sam.gov.lv un pilnsabiedrības „RB Latvija”  
tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA „Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē  
www.environment.lv.

Informācija par citām sabiedriskām vietām, kur var 
iepazīties ar IVN ziņojuma kopsavilkumu, publicēta 
www.railbaltica.info un www.environment.lv.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņo-
jumu var iesniegt līdz 2015. gada 11. decembrim LR 
Satiksmes ministrijā, sūtot tos uz adresi Gogoļa iela 3, 
Rīga, LV-1743 (tālrunis 67028275, elektroniskā pas-
ta adrese kaspars.vingris@sam.gov.lv, tīmekļa vietne  
www.sam.gov.lv), vai Vides pārraudzības valsts biro-
jā, adrese Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālrunis 
67321173, elektroniskā pasta adrese vpvb@vpvb.gov.lv, 
tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu 
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Kopš oktobra Daugmales peld-
baseinā tiek piedāvāta zīdaiņu 
peldināšana pieredzējušu tre-
neru vadībā. 

Uz nodarbībām Daugmales 
peldbaseinā mīļi gaidīti zīdaiņi 
un bērni līdz 3 gadu vecumam 
kopā ar vienu no vecākiem. No-
darbības notiek ceturtdienās 
no plkst. 18 līdz plkst. 20, kā arī 
sestdienās no plkst. 13.30 līdz  
plkst. 15.30 Iepriekšēja pieteik-
šanās nav nepieciešama. Plašāka 
informācija pa tālruni 26273000 
(Elita) vai 26200055 (Osvalds).

Andris Ceļmalnieks

Ķekavas novada pašvaldības 
iestāde Sociālais dienests piedā-
vā vecākiem iespēju iesaistīties 
bērna emocionālās audzināša-
nas apmācības grupā, lai labāk 
izprastu bērna uzvedību un ie-
mācītos to uzlabot reizēs, kad 
bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs 
un pat agresīvs.

Programma „Bērnu emocio-
nālā audzināšana” sniedz ietei-
kumus, kā pārvarēt dažādas grū-
tības bērnu audzināšanā un vei-
cināt bērna emocionālo attīstību.

Šīs programmas mērķis ir vei-
cināt bērna uzticēšanos, pašcie-
ņas nostiprināšanos, saskarsmes 
iemaņu attīstību, bērna iesaistīša-
nos dažādās aktivitātēs, emociju 
pašregulāciju, mazināt trauksmes 
līmeni un sekmēt attiecības ar 
vienaudžiem.

Grupas ir paredzētas vecākiem –  
mammai vai tētim, vai abiem 
kopā, ja jūsu bērns ir vecumā 
līdz septiņiem gadiem. Grupas 
dalībnieki tiksies 10 divu stundu 
garās nodarbībās reizi nedēļā. Ja 
jūs tas interesē, droši zvaniet uz 
tālruni 28633299, 67935252 vai  
individuāli piesakieties Sociālā 
dienesta atbalsta nodaļā ģime-
nēm ar bērniem. Pakalpojums ir 
bez maksas.

Lelde Valdena

Ķekavas novada Sociālais dienests informē, ka no 
oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim trūcīgām un 
maznodrošinātām personām un ģimenēm ir iespēja 
saņemt Zupas virtuves pakalpojumu, kurā ietilpst 
zupa un otrais ēdiens.
 ZUPAS VIRTUVE DARBOJAS:
• Baložos, SIa „Nataroz” telpās Purva ielā 1 divas reizes ne
dēļā – otrdienās un ceturtdienās plkst. 14–15;
• Rāmavā, Depkina muižā Rāmavas ielā 9 divas reizes ne
dēļā – pirmdienās un piektdienās plkst. 12–13;

• Valdlaučos, meistaru ielā 1, caurlaides telpās divas rei
zes nedēļā – pirmdienās un piektdienās plkst. 13–14.

Pakalpojumu sniedz personām, kurām ir Ķekavas nova
da Sociālā dienesta izsniegta izziņa par trūcīgas vai maz
nodrošinātas personas (ģimenes) statusu.

 Informāciju par trūcīgas vai maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusa noformēšanu var saņemt Ķekavas no
vada pašvaldības Sociālajā dienestā. tālrunis informācijai 
67916458 (Baložos) un 67935831 (Ķekavā).

Lelde Valdena

Baložos, Rāmavā un Valdlaučos darbojas Zupas virtuve

20. oktobrī Ķekavas sākumsko-
las vecajā ēkā uz diskusiju ar 
pašvaldības izglītības speciālis-
tiem pulcējās novada uzņēmēji 
un privātā pirmsskolas pakal-
pojuma sniedzēji, lai dalītos 
ar savu redzējumu par privāto 
bērnudārzu tīkla attīstīšanu un 
sadarbību ar pašvaldību.

Diskusiju vadīja Ķekavas novada 
domes Izglītības un jaunatnes lie-
tu komitejas priekšsēdētāja Ieva 
Arnte, tajā piedalījās Ķekavas no-
vada pašvaldības Izglītības daļas 
speciālisti, kā arī privāto pirms-
skolas izglītības iestāžu pārstāvji, 
kas darbojas vai plāno darboties 
Ķekavas novadā pirmsskolas 
izglītības jomā („Zemene” un 
„Mazā Lāsīte”, „Raibā pupa”, bēr-
nu pieskatīšanas centrs „Mazais 
pīlēns”, „Zelta Rasa”, „Gaismas 
tilts 97”, attīstības centrs bērniem 
„Poga”, „BeBe.lv”).

Zināms, ka bērnu skaits nova-
dā pieaug un pašvaldība savos 
bērnudārzos spēj uzņemt tikai 
daļu. Taču pašvaldības pienā-
kums ir nodrošināt ikvienu nova-
dā deklarētu bērnu ar vienlīdzīgu 
iespēju iegūt izglītību, tādēļ paš-
valdība deleģē pirmsskolas izglī-
tības funkciju uzņēmējiem. Paš-
laik situācija ir tāda, ka, lai mazi-
nātu bērnu rindas, kas gaida savu 
kārtu uz vietu pašvaldības bērnu-
dārzos, no valsts un pašvaldības 
budžeta tiek finansētas vietas 

privātajos bērnudārzos 228 eiro 
apmērā par vienu bērnu. Taču no  
2016. gada 1. janvāra valsts at-
balsts tiks pārtraukts, tādēļ uzņē-
mējiem nav skaidrs, ar kādu sum-
mu tie var rēķināties, ja izlems 
turpināt sadarbību ar pašvaldību, 
kas savukārt ir ieinteresēta arī 
turpmāk deleģēt pirmsskolas iz-
glītības funkciju uzņēmējiem, jo 
būvēt jaunus bērnudārzus tuvāko 
gadu laikā nevar atļauties.

Situāciju vēl vairāk apgrūtina 
tas, ka valstī joprojām nav izstrā-
dāta vienota metodika, kā aprēķi-
nāt viena bērna vidējās izmaksas 
jeb summu, ko pašvaldība no 
sava budžeta maksā uzņēmējam 
par to, ka deleģē tam vienu no sa-
vām funkcijām. Ķekavas pašval-
dība veikusi aprēķinus, cik viens 
bērns izmaksā Ķekavas novada 
pašvaldības bērnudārzā, un šo-
brīd tas ir 161,74 eiro. Citās paš-
valdībās šīs summas atšķiras pat 

par vairākiem desmitiem eiro. 
Taču uzņēmēji saskaras ar papil-
du vajadzībām, no kurām finan-
siāli visbūtiskākās ir telpu noma, 
būvniecība vai kredītsaistības.

Pašvaldības interesēs ir veidot 
ilgstošu un abpusēji izdevīgu sa-
darbību ar privātās pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma sniedzē-
jiem, kas ne vien palīdz nodro-
šināt viena no pašvaldības pa-
matpienākumiem izpildi, bet arī 
veicina uzņēmējdarbību novadā. 
Tiekoties pie diskusiju galda ar 
novada uzņēmējiem, iespējams 
skaidrāk saprast, ar kādiem nosa-
cījumiem jārēķinās pašvaldībai, 
lai uzņēmēji būtu ieinteresēti arī 
turpmāk sadarboties. 

Jau ziņots, ka valdībā atbalstīts 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) 
priekšlikums, ka no nākamā gada 
izmaksas par bērna pieskatīšanu 
privātā bērnudārzā vai pie aukles 

turpmāk gulsies uz pašvaldību 
pleciem. Secināts, ka valsts at-
balsta programma trīs gadu lai-
kā savu mērķi nav sasniegusi un 
rindas uz vietu pašvaldības bēr-
nudārzā nav likvidētas.

Tāpat VARAM ir sagatavojusi 
grozījumus Izglītības likumā, pare-
dzot, ka pašvaldībai jāsedz izmaksas 
privātajam pakalpojumu sniedzē-
jam, ja iestādē pirmsskolas izglītību 
valsts valodā apgūst bērns, kurš ir 
sasniedzis pusotra gada vecumu, 
ir deklarēts attiecīgajā administra-
tīvajā teritorijā un kuram pašvaldī-
ba nenodrošina vietu pašvaldības 
bērnudārzā. Šī norma darbojas arī 
gadījumos, kad bērns saņem uz-
raudzības pakalpojumu. Izmaksas 
pašvaldībai jāsedz tādā apmērā, kas 
atbilst vienam izglītojamam pirms-
skolas izglītības programmā ne-
pieciešamajām vidējām izmaksām 
attiecīgajos bērnudārzos.

Ar grozījumiem arī plānots 
noteikt, ka pašvaldības atbalstu 
nepārtrauc, ja bērnam rakstiski 
piedāvāta vieta pašvaldības bēr-
nudārzā, bet vecāki no šīs vietas 
ir atteikušies. Vienlaikus gan šī 
brīvā vieta netiek saglabāta – to 
var piedāvāt citam bērnam.

Ķekava ir viena no Latvijas 
pašvaldībām, kas izceļas ar augs-
tiem dzimstības rādītājiem. Pērn 
novadā piedzima un piedeklarēti 
365 bērni – vidēji viens jaundzi-
mušais dienā.

 Inga Ikauniece

2. novembrī Pļavniekkalna sā-
kumskolā tika atklāta izglītības 
atbalsta akcija „Savai skolai”, 
kuras mērķis ir aicināt sabiedrī-
bu apvienoties un palīdzēt savai 
bijušajai skolai vai savu bērnu 
skolai. 

Akcijas laikā no šā gada no-
vembra līdz nākamā gada feb-
ruārim „Maxima Latvija” klienti 
par katru pirkumu virs 7 eiro 
saņems uzlīmes, ko tālāk varēs 
novirzīt sevis izvēlētai izglītī-
bas iestādei noteikta inventāra 
ieguvei. Programma aptvers vi-
sus Latvijas bērnudārzus, vis-

pārizglītojošās skolas un profe-
sionālās izglītības iestādes, kas 
izvēlēto inventāru saņems bez  
maksas.

„Mūsdienīgai mācību videi un 
tehnoloģijām ir jākļūst ne tikai 
par skolēnu ikdienu, bet arī par 
skolotāju sabiedroto, kas palīdz 
motivēt un iesaistīt mācību pro-
cesā ikvienu jaunieti. Rūpēs par 
izglītības kvalitāti Latvijā tapu-
si vēl nebijusi iecere – apvienot 
lojalitātes kampaņu klientiem 
ar sabiedriska labuma projektu, 
tādējādi motivējot sabiedrību sa-
darboties, lai sniegtu vēl labāku 

izglītību bērniem, padarītu aiz-
raujošāku mācīšanās procesu un 
ērtāku mācību vidi skolotājiem. 
Šī ir mūsu kopīga iespēja pateikt 
paldies savai vai savu bērnu sko-
lai, turklāt ļoti vienkāršā veidā un 
nemainot savus ikdienas para-
dumus,” stāsta „Maxima Latvija” 
vadītājs Andris Vilcmeiers.

Ķekavas novada pašvaldības 
Izglītības daļas vadītājs Vitolds  
Krieviņš uzsver: „Ir pilnīgi 
skaidrs, ka mūsdienās jāprot ļoti 
ātri skriet un nenokavēt startu. 
Katra jaunā tehnoloģija, kas ie-
nāk skolā, ir apsveicama, jo ļauj 

skolēniem mācīties katram savā 
tempā un sev piemērotā veidā. 
Ieguvēji no šīs akcijas būs visi – 
kā skolotāji, tā arī bērni un vecā-
ki. Jauki ir tas, ka ieguvējas būs 
tās skolas, kuras pēc savas būtības 
ir tradicionālas ģimenes skolas, 
kurās mācās un ir mācījušies vai-
rāku paaudžu ģimenes locekļi.”

Plašāka informācija par prog-
rammu, kā arī izglītības iestādēm, 
kas jau reģistrējušās programmai 
un norādījušas vēlamo inventāru, 
pieejama programmas interneta 
vietnē www.savaiskolai.lv. 

Vineta Bērziņa

Ar uzņēmējiem diskutē par bērnudārzu rindu samazināšanu

Pļavniekkalna sākumskolā atklāj izglītības atbalsta akciju

Daugmales 
peldbaseins piedāvā 
jaunu pakalpojumu

Kā vecākiem kļūt par 
prasmīgiem bērnu 
audzinātājiem?

Diskutējot ar uzņēmējiem par bērnudārzu rindu samazināšanu.
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MOBILAIS MAMOGRĀFS
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīves

vietai. mobilā mamogrāfa pakalpojumi būs pieejami 4. decembrī pie 
Ķekavas ambulances.

uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā vese

lības dienesta, valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez 
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). 

ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattie
cību ar Nacionālo veselības dienestu, par maksu. 

Pieraksts pa tālr. 67142840 un 27866655. Plašāka informācija vietnē 
www.mamografija.lv vai uz epastu info@mamografija.lv.
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Ķekavas novada pašvaldība 

aicina darbā
BŪVINSPEKTORU
Galvenie amata pienākumi:
• kontrolēt būvniecības procesa 
tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem;
• veikt būvdarbu kontroli 
būvinspektora pārziņā esošajā 
Ķekavas novada teritorijā;
• pārbaudīt ekspluatācijā pieņemtu 
būvju drošumu;
• organizēt būvju pieņemšanu 
ekspluatācijā, novērtējot būves 
gatavību ekspluatācijai, kā arī 
atbilstību būvprojektam un 
normatīvajiem aktiem būvniecības 
jomā, sastādot aktu par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā;
• apsekot būves dabā un izdot 
izziņas par būvju neesību;
• izskatīt un sagatavot atbildes 
uz juridisko un fizisko personu 
iesniegumiem;
• pieņemt apmeklētājus un konsultēt 
juridiskās un fiziskās personas par 
būvniecības jautājumiem savas 
kompetences ietvaros.
Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība arhitektūras jomā arhitekta 
studiju programmā vai pirmā vai otrā 
līmeņa profesionālā augstākā izglītība 
būvniecības jomā būvinženiera 
studiju programmā;
• patstāvīgās prakses tiesības 
arhitektūras jomā arhitekta profesijā 
vai būvniecības jomā būvinženiera 
profesijā;
• patstāvīgā prakse arhitektūras vai 
būvniecības jomā ne mazāk par 
pieciem gadiem pēc būvspeciālista 
sertifikāta saņemšanas (minētajai 
praksei jābūt iegūtai pēdējo 10 gadu 
laikā);
• pēdējo piecu gadu laikā nav 
anulēts būvspeciālista sertifikāts 
par profesionālās darbības 
pārkāpumiem, kas radīja vai varēja 
radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībai, 
veselībai vai videi;
• pēdējo divu gadu laikā likumā 
noteiktajā kārtībā nav konstatēta 
vaina tāda noziedzīga nodarījuma 
izdarīšanā, kas saistīts ar 
kukuļņemšanu, kukuļdošanu, 
kukuļa piesavināšanos, starpniecību 
kukuļošanā, neatļautu labumu 
pieņemšanu vai komerciālu 
uzpirkšanu;
• lai noslēgtu darba līgumu, amata 
kandidātam jābūt reģistrētam 
būvinspektoru reģistrā;
• zināšanas par būvniecības 
jautājumus reglamentējošajiem 
normatīvajiem aktiem; 
• prasme veikt plaša apjoma 
informācijas analīzi un strādāt 
patstāvīgi;
• valsts valodas zināšanas augstākajā 
līmenī;
• labas iemaņas darbā ar datoru 
(MS Office) un biroja tehniku.
Mēs piedāvājam:
• profesionālās pilnveides un 
attīstības iespējas;
• profesionālu darba kolektīvu;
• stabilu atalgojumu un sociālās 
garantijas.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• pretendenta dzīves apraksts;
• izglītību apliecinošu dokumentu 
kopijas.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies 
tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks 
izvirzīti otrajai atlases kārtai!

Pieteikuma dokumentus ar norādi 
„Būvinspektors” līdz 27.11.2015. 
(ieskaitot) iesniegt vai nosūtīt 
Ķekavas novada pašvaldības 
Personāla daļā. adrese: gaismas iela 19,  
k9, Ķekava, Ķekavas pagasts, 
 Ķekavas novads, lV2123;  
epasts konkurss@kekava.lv.

Oktobrī Ķekavas novada Jau-
natnes iniciatīvu centrs rīkoja 
starptautiskās apmācības, aici-
not vienkopus vietējās adminis-
trācijas pārstāvjus, politiķus un 
nevalstiskās organizācijas. 

Šim projektam tika pulcēti 32 
dalībnieki no sešām valstīm – 
Latvijas, Lietuvas, Polijas, Rumā- 
nijas, Turcijas un Itālijas, ar no-
teikumu, ka vairākums vienas 
valsts dalībnieku pārstāv vienas 
pašvaldības dažādas iestādes vai 
organizācijas, kas strādā ar jau-
niešiem, lai šo apmācību laikā 
sasniegtu galveno uzdevumu – 
simulējot un analizējot dažādas 
situācijas, ar kurām ikdienā sa-
skaras darbā ar jaunatni iesaistī-
tās personas, mācīties un izzināt 
faktorus, kas ikdienā traucē radīt 
sadarbībai atvērtu vidi starp in-
stitūcijām un organizācijām. 

Dalībnieku sākotnējais uz-
devums bija nacionālās darba 
grupas ietvaros noskaidrot un 
izprast situāciju savā pašvaldī-
bā, jauniešu reālās vajadzības un  

apzināt galvenos sadarbības iz-
aicinājumus, kā arī dalīties veik-
smes stāstos. Šeit projekta dalīb-
nieki ar savu atšķirīgo skatījumu 
pārstāvēja dažādas nozares – jau-
niešu organizācijas, valsts nodar-
binātības dienestus, pilsētas un 
vides plānošanas nozari, policiju, 
sporta aģentūru, jauniešu cen-
trus, publiskos medijus, Sarkanā 
Krusta organizāciju, tieslietas u.c. 

Lai dzirdētu ieteikumus un 
meklētu risinājumus, kas piemē-
roti Ķekavas novada pašvaldībai, 
6. oktobrī Ķekavas novada Jaunat-
nes iniciatīvu centrā tika organi-
zēta diskusija „Kā veicināt efektī-
vu starpinstitucionālo sadarbību 
darba ar jaunatni jomā vietējā mē-
rogā?”. Kā īpašie viesi uzaicināju-
mam piedalīties diskusijā atsaucās 
Ķekavas novada domes priekš-
sēdētājs Andis Damlics, Ķekavas 
novada pašvaldības Izglītības da-
ļas vadītājs Vitolds Krieviņš un 
reģionālās pašvaldības policijas 
priekšnieks Māris Bomiņš.

Diskusijas dalībnieku nozīmī-
gākie ieteikumi, kā radīt novadu 

jauniešiem draudzīgāku un kā 
neliela pašvaldība var konkurēt 
ar blakus esošo Rīgu, lai pēc sko-
las beigšanas veicinātu jaunu cil-
vēku atgriešanos novadā:
• nodrošinot informācijas par 
visām iespējām pieejamību.  
Izveidojot un noturot saikni 
starp personu un pašvaldību; 
• radot un veicinot aktīvu vidi un 
infrastruktūru visā novadā. Uz-
labojot āra sporta aprīkojuma un 
sporta zāļu pieejamību, kā arī iz-
veidojot veloceliņu tīklu un pub-
lisko velosipēdu apmaiņas sistēmu; 
• uzlabojot drošību;
• veicinot tūrismu un aktīvu 
mūžizglītību novadā;
• nodrošinot darbavietu un izglī-
tības pakalpojumu pieejamību;
• izveidojot jaunatnes centru/ 
telpu tīklu, informācijas punktus 
un jaunatnes veselības kabinetu; 
• veicinot ilgtermiņa projektus, 
kas palīdz jauniešiem attīstīt 
prasmes un apgūt darbam nepie-
ciešamās iemaņas;
• sniedzot atbalstu un nodokļu 
atvieglojumus personīgā biznesa 

uzsākšanai;
• uzlabojot karjeras konsultāciju 
un valodu apmācību pieejamības 
iespējas; 
• veicinot kultūras un mākslas 
tradīcijām bagātu vidi;
• uzlabojot institūciju un organi-
zāciju darbību, padarot to pievil-
cīgāku un lietotājiem draudzīgā-
ku, publiski atvērtāku;
• izstrādājot un ieviešot pašvaldī-
bas iestāžu un organizāciju sadar-
bības stratēģiju. 

Tāda, pēc projekta dalībnieku 
domām, izskatās jauniešiem un 
ikvienam iedzīvotājam draudzīga 
Pierīgas pašvaldība. Tādu mums 
visiem kopā, pieliekot mazliet 
vairāk pūļu savstarpējas komu-
nikācijas un sadarbības uzlabo-
šanā, ir iespēja radīt un sasniegt. 

Apmācības notika program-
mas „Erasmus+” projekta „Darba  
ar jaunatni uzlabošana, veicinot 
vietēja mēroga starpinstitucionā-
lo sadarbību” ietvaros.

Santa Auziņa-Stucere

Kā liecina CSDD apkopotie 
dati, oktobrī, novembrī un de-
cembrī bojā iet tikpat daudz cil-
vēku cik gada pirmajos deviņos 
gaišajos mēnešos. Šajā oktobrī 
jau ir septiņi bojā gājuši gājēji, 
kas nozīmē, ka katru trešo die-
nu uz Latvijas ceļiem iet bojā 
kāds gājējs. Turklāt katru dienu 
tiek savainoti pāris gājēji vai ve-
losipēdisti.

Šā gada pirmajos deviņos  mēne-
šos visā Latvijā notikuši 752 ceļu  

satiksmes negadījumi, kuros ie-
saistīti gājēji, – 621 gājējs ticis 
ievainots, bet 32 gājuši bojā. Sa-
līdzinoši pērn šajā pašā laikā bojā 
gājuši 43 gājēji.

Autovadītājs gājēju bez gais-
mu atstarojošas vestes uz ceļa 
pamana tikai 25–40 metru attā-
lumā. Ja vadītājs brauc ar ātrumu  
90 km/h, šo ceļa posmu viņš pa-
veic 1–2 sekundēs, kas ir pārāk 
mazs laika sprīdis, lai reaģētu 
un apbrauktu gājēju. Atstarotāja 
atspīdināto gaismu autovadītājs 

pamana 140 metru attālumā, ja 
transportlīdzeklis brauc ar iedeg-
tiem tuvās gaismas lukturiem, 
bet 400 metru attālumā – ja ie-
degti tālās gaismas lukturi. At-
starojošās vestes cilvēku padara 
5–10 reizes pamanāmāku, kas 
ļauj autovadītājam gājēju pama-
nīt un nepieciešamības gadījumā 
nobremzēt un apbraukt.

Atgādinām, ka šogad pieņemtie 
grozījumi Ceļu satiksmes likumā 
nosaka, ka  diennakts tumšajā lai-
kā ārpus apdzīvotām vietām, kā 

arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav 
pietiekami un vienmērīgi apgais-
mots, gājējiem, kas pārvietojas pa 
brauktuvi vai nomali, jābūt tērp-
tiem atstarojošā vestē.

Par šo noteikumu pārkāpumu 
Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksa 149.23 panta otrajā 
daļā gājējam paredzēta atbildība, 
proti, par gājējiem noteikto pie-
nākumu pārkāpšanu izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu 
7–30 eiro.

Inga Ikauniece

17. oktobrī Doles Tautas namā 
notika pensionāru atpūtas pēc-
pusdiena „Rudens ražas balle”, 
kuras ietvaros dalībnieki bija 
sagatavojuši izstādi ar pašu au-
dzētiem un darinātiem ražoju-
miem, konservējumiem, augļu 
un dārzeņu kompozīcijām.

Pasākuma ievadā uzrunas, ap-
sveikumi un informācija par jau-
numiem novadā. Klātesošos īpaši 
interesēja, kā risinās jautājumi, par 
kuriem 7. oktobra Pensionāru pa-
domes sēdē stāstīja Ķekavas nova-
da domes vadītājs Andis Damlics, 
tajā skaitā – par sākumskolas trešās 
kārtas būvniecību, par finansējuma 
iespējām, par to, kāpēc ambulances 
vadībā Daigu Āboltiņu nomai-
nījis Juris Jerums, kurš vēl pirms 
dažiem mēnešiem bija likvidētās 
Kultūras aģentūras „stipendiāts”,  

jo ambulance pensionāriem ir īpaši 
nepieciešama iestāde.

Vakara programma bija sa-
springta, jo papildus runām un uz-
runām notika izstādes vērtēšana, 
kas bija patiešām bagātīga: kon-
servi, ievārījumi, kompozīcijas no 
augļiem, dārzeņiem un ziediem, 
pat ezis ar ābolu uz muguras. Jā-
redz bija arī mūsu līnijdejotāju 
grupas „Pīlādžvīns” sniegums.

Lai tiktu pie kārtības, tika izvir-
zīta žūrijas komisija piecu cilvēku 
sastāvā. Čaklākie izstādes dalīb-
nieki bija atnesuši pat vairākas 
kompozīcijas. Jāstrādā bija raiti, 
lai noturētu dalībnieku uzmanī-
bu, jo pēc garās vasaras bija jā-
steidz visu izstāstīt, pārrunāt un 
vēl padejot pie labas mūzikas.

Žūrija vērtēja, un auditor-
kompānija ar novērotājiem skai-

tīja punktus, kas izrādījās ļoti 
līdzīgi. Galu galā vērtējums tika 
dots un balvas arī – mazas, bet 
mīļas. Tā kā vairākiem pretenden-
tiem bija vienāds punktu skaits, 
visus 30 nenosaukšu. Tomēr dažus 
nevar nepieminēt: sirsnīgs paldies 
par aktīvu dalību Gaidai Vītolai, 
Inārai Grigalei, Ritai Petrānei, 
Ludmilai Petrušai, Dzintrai Tesju-
lei, Lidijai Māliņai, Raisai Lipņic-
kai, Andrim Siliņam u.c.

Jānis Sedliņš savus vasaras pie-
dzīvojumus un ceļojumus bija 
apkopojis fotoizstādē. Māras Bri-
kules vadīto pensionāru grupu 
ekskursijas varējām aplūkot uz 
lielā ekrāna, tāpat arī aizvadītās 
vasaras sporta spēles.

Interesantu materiālu par da-
žādiem kaitēkļiem – lieliem un 
maziem –, ar kuriem mēs cīnā-

mies savos dārzos katru vasaru,  
bija sagatavojusi Anna Zgirska. 

Paldies visiem čaklajiem pen-
sionāriem, redzējām, ka krāju-
mu mums ziemai pietiks. Lai 
laba veselība, baudot vitamīniem  
bagātos pašu ražojumus!

Nākamā atpūtas pēcpusdiena 
pensionāriem „Cik lēni snieg šai 
naktī” notiks 18. decembrī plkst. 13  
Doles Tautas namā. Pasākuma 
programma Ziemassvētku no-
skaņās ar ticējumiem, horosko-
piem, laba vēlējumiem, mūziku 
un Ķekavas Sporta skolas māks-
las vingrotāju priekšnesumu.

2016. gadā plānoti četri atpūtas 
pasākumi pensionāriem – divi 
pirmajā pusgadā, divi otrajā. Aici- 
nām sniegt priekšlikumus par vē-
lamajām tēmām.

Dzintra Maļinovska

Kā radīt novadu jauniešiem draudzīgāku?

Dzīvības vērts ieguldījums – atstarojošā veste

Pārrunā pensionāriem aktuālus jautājumus
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Krievu karaspēkam pēc ne-
veiksmīgām kaujām Austrum-
prūsijā atkāpjoties un veicot 
pārgrupēšanos, Rīgas rajonā 
izvietojās 12. armija, kuras sa-
stāvā iekļāva arī jaundibinātos 
latviešu strēlnieku bataljonus. 
1915. gada rudenī izveidojās 
frontes loks ap Rīgu, un nozī-
mīgs tā posms šķērsoja pašrei-
zējā Ķekavas novada teritoriju. 

Oktobrī pēkšņā uzbrukumā vācu 
karaspēks pa Bauskas šoseju pār-
gāja Misu, sastopot pretestību ti-
kai pie Ķekavas upes, kuru pāriet 
tomēr izdevās Pulkarnē un ie-
ņemt augstieni, no kuras bija labi 
saredzamas krievu armijas pozī-
cijas Saulgožkalnā un pie Umzār-
niekiem. Tālāk dienvidaustrumu 
virzienā vācieši pietuvojās Kalna-
muižai, un, kad kaujas izvērtās arī 
Bērzmentē, krievu armijas vadī-
ba paplašināja Ikšķiles priekštil-
ta nocietinājumus pussalā Līves 
muižas apkaimē (vēlāk pazīstama 
kā Nāves sala). Kaujas risinājās 
arī Slokas–Ķemeru virzienā.

PIRMAIS KAUJAS UZDEVUMS 
Ķekavas novada teritorijā kaujas 
uzdevumu pirmā saņēma 1. Dau - 
gavgrīvas latviešu strēlnieku ba-
taljona 1. rota, kuru komandēja 
virsleitnants Fridrihs Briedis. 
Vācieši pie Plakaniešiem bija 
pārgājuši Misu un sākuši būvēt 
nocietinājumus. Iespējamais ie-
naidnieka uzbrukuma virziens 
Plakaņi–Baloži–Rīga bija sevišķi 
bīstams. 

Veicot sekmīgu izlūkošanu un 
uzbrukumu koordinējot ar arti-
lērijas uguni, uzdevums atspiest 
vāciešus atpakaļ aiz Misas upes 
tika paveikts. Novembrī šī rota 
veica sekmīgu iebrukumu vācu 
pozīcijās pie Veisiem, izpildot uz-
devumu iegūt gūstekņus. Šajā lai-
kā kaujas norisinājās arī Ķekavā –  
pie Bauskas šosejas Stabiņu–
Franču–Bundes māju apkaimē. 
Tajās piedalījās Pilbāržu–Mašēnu 
apkaimē izvietotā   3. Kurzemes 
bataljona 2. rota. Īpaši smaga  
situācija bija Bērzmentē, kas gāja 
no rokas rokā, turklāt krievu ka-
ravīru iespējas aizstāvēt ieņemtās 
pozīcijas pasliktināja dzirnavu 
dambja uzspridzināšanas rezul-
tātā pārplūdusī Bērzes upe.

Minēto bataljonu pārējās rotas 
piedalījās kaujās Slokas–Ķemeru 
apkaimē. Pie Mangaļiem dzīvību 

zaudēja trīs latviešu karavīri, kuri 
svinīgā ceremonijā tika apbedīti 
Rīgā. Turpmāk viņiem pievieno-
jās vēl daudz kritušo, un šo vietu 
mūsdienās zinām kā Brāļu kapus, 
kuru memoriāls nesen restaurēts.

1915. GADA OKTOBRA 
KAUJĀS – ARĪ MŪSĒJIE
Kā liecina strēlnieku aizpildītās 
anketas, 1915. gada oktobra kau-
jās 1. Daugavgrīvas pulka sastāvā 
piedalījās arī   novadnieki Kārlis  
Bergs, Jēkabs Berķis, Mārtiņš 
Krūmiņš, Jānis Osītis, Mārtiņš 
Pluce, Krišjānis Rozentāls, Alfrēds 
Sproģis, bet 3. Kurzemes bataljo-
na sastāvā – Mārtiņš Ābrants, 
Ādolfs Berķis (kaujās pie Slokas), 
Vilis Grunde (ticis ievainots), 
Kārlis Jansons (pie Slokas), Kārlis 
Kalnbērziņš, Jēkabs Kalniņš (ticis 
kontuzēts), Jānis Kauliņš (ticis ie-
vainots), Žanis Korts (pie Slokas), 
Andrejs Krūmiņš (pie Slokas), 
Pēteris Ķipens (pie Slokas), Mār-
tiņš Lācis (ievainots), Jānis Līvīts, 
Aleksandrs Pētersons, Pēteris 
Pundiņš, Pēteris Reņģīts, Andrejs 
Sniedze (pie Slokas), Jēkabs Spro-
ģis, Pēteris Sproģis (kritis), Alfrēds 
Stendzenieks un Eduards Zāģers.

 
NO STRĒLNIEKU STĀSTIEM
Par kauju pie Plakaņiem strēl-
nieks Gs. laikrakstā „Zemgales 
Balss” 1936. gadā rakstīja: „Laiks 
bija diezgan auksts un rudenīgi 
drēgns, kas vācu sargus darīja 

mazāk uzmanīgus – tie staigāja, 
galvas ierāvuši paceltās mēteļu 
apkaklēs. Pirmais sniegs klāja 
zemākās vietas un iedobumus, 
uzkalniņi, ciņi un akmeņi  rēgo-
jās kā melni traipi baltā segā, kas 
bija izdevīgi maskēšanās ziņā, jo 
Ziemassvētku [kauju] balto tēr-
pu tad vēl nebija. Klusi kā ēnas, 
viens pakaļ otram strēlnieki pār-
slīdēja pāri sava ierakuma valnim 
un nozuda nakts tumsā, lai pēc 
pāris stundām kā viesulis ietriek-
tos vācu nocietinājumos. [..] Lie-
lu uzmanību un ilgāku laiku pra-
sīja pati tuvošanās ienaidniekam; 
mazākais troksnis varēja visu 
izjaukt; tāpēc puskilometru plato 
laukumu nācās pārvarēt, virzo-
ties rāpus no viena paaugstināju-
ma uz otru, izvairoties no sniega 
pārklātiem laukumiem. [..] 

Lienot pa slapjo zemi, strēlnie-
ki bija samirkuši, aplipuši dub-
ļiem un nosaluši, tomēr neviens 
nebija palicis iepakaļ, bet no-
teiktā laikā visi bija nonākuši pie 
pretinieka drāšu žogiem, kas ne-
daudz minūtēs bija pārgriezts. Te, 
mēnesim atspīdot, pretinieks da-
žus strēlniekus bija pamanījis un 
atklāja savu pozīciju priekšā ar-
tilērijas uguni, kas mūsējiem to-
mēr daudz nekaitēja. Aukstasinī-
gi Briedis izsauca savas artilērijas 
uguni un komandēja bumbmetē-
jus uz  priekšu. Aiz upes mežā sāk 
plosīties krievu artilērijas uguns, 
šaipus upei vācu ierakumos  

sprāgst strēlnieku rokasgranātas, 
kas apklusina priekštilta nocieti-
nājumu garnizona kreiso spārnu; 
pārējie vācieši apmulsumā metas 
laukā no ierakumiem un peld 
pāri Misas upei, kur tie nokļūst 
mūsu artilērijas uguns joslā. Īsā 
laikā Misas labais krasts tīrs no 
pretinieka, viņa Plakaņu nocieti-
nājumi pa daļai noārdīti, pa daļai 
pārtaisīti priekš aizstāvēšanās jau 
no mūsu puses.”

Par kauju pie Veisiem rakstījis 
arī Lāčplēša Kara ordeņa kavalie-
ris O. Tiltiņš: „Klusi   ritēja viļņi 
vēl neaizsalušajā Misā, kad mēs, 
tumsas segti, tuvojāmies viņas 
muklajiem krastiem. Kad caur 
tumšajiem padebešiem pazibēja 
bālais mēness sirpis, mūsu izlūku 
pulciņš nogūlās zemē un palika 
brīdi kā sastindzis. Saskatāms 
otrpus upes sīks pudurs ar mā-
jas drupām, kurās mitinās vācu 
priekšgrupa. Krastmalā sāk rīko-
ties lietpratēji, kuri jau aizmugurē 
apmācīti laipu likšanā. [..] Esam 
laimīgi pāri. Pienāk virsleitnants 
Briedis un atkārto mūsu vadam 
uzdevumu: izvirzīties pa kreisi, 
ieņemt izejas stāvokli, pārgriezt 
dzeloņstiepules, kas sedz drupu 
priekšu, un tad, pēc dūmu patro-
nu signāla, sedzoties aiz dūmu se-
gas, mesties triecienā. Pateicis to, 
viņš steidzas pie nākošā vada. [..] 
Ierodas pie mums virsseržants, 
kurš vadīja stiepuļu griezējus, un 
ziņo, ka   izgriezts 20 soļus garš 

žoga gabals, kurā bija divas rin-
das aizžogojuma. Kaimiņos strā-
dājuši seši brīvprātīgie, pārgriez-
dami četras rindas aizžogojuma 
deviņpadsmit soļu platumā.” Tad, 
kaut ko pamanot, sācis šaut vācu 
ložmetējs, un strēlnieki devušies 
uzbrukumā ar granātām. „Vienai 
daļai vāciešu laimējas aizmukt pa 
aizmugures eju un nozust dūma-
kā. [..] Visi vācieši padzīvojuši 
landšturmisti. Viņi uzslien gai-
sā rokas, un kāds pat tura rokā  
fotogrāfiju, uz kuras redzams ve-
sels bars bērnu.”

Par latviešu karavīru spožo uz-
varu bijis vēstīts Krievijas armijas 
virspavēlnieka štāba ziņojumā.   

   
KOMANDIERA VARONĪBA 
TIEK NOVĒRTĒTA 
1916. gada marta kaujā pie  
Bauskas šosejas F. Briedis pie-
dalījās jau kapteiņa pakāpē un, 
būdams smagi ievainots, pulkve-
ža Franča bunkurā pie Ručkām 
zīmēja shēmu, kā daugavgrīvie-
šiem pievest papildspēkus. 

Arī Ziemassvētku kaujās viņš 
guva smagus ievainojumus un, 
ārstējoties slimnīcā Petrogradas 
apkaimē, saņēma ziņu, ka ir pa-
augstināts par apakšpulkvedi un 
iecelts par 1. Daugavgrīvas latviešu 
strēlnieku pulka komandieri. Pēc 
lielinieku apvērsuma   F. Briedis 
pieslējās Latviešu nacionāldemo-
krātiskajai partijai un, jau būdams 
Krievijā, iesaistījās nelegālajā krie-
vu „Dzimtenes un brīvības aiz-
sardzības savienībā”, kura gribēja 
likvidēt padomju varu, sasaukt 
Satversmes sapulci un turpināt 
karu ar Vāciju. Šī organizācija pie-
saistīja vairākus latviešu virsniekus, 
jo solīja dot Latvijai autonomi-
ju. Nodevības rezultātā F. Briedis 
krita lielinieku rokās, un viņam 
tika piespriests nāves sods, kas iz-
pildīts 1918. gadā naktī no 27. uz  
28. augustu. Par varonību strēlnie-
ku cīņās Fridrihs Briedis apbalvots 
ar visu šķiru Lāčplēša Kara ordeni. 

Velta Strazdiņa

Izmantotie materiāli:
• R. BangeRskis. „Mana Mūža atMiņas”. 1. daļa. kopen-
hāgeNa, 1958
• R. BangeRskis. „FR. BRieža uzBRukuMs 1915. g. 29.–30. 
oktoBRī pie plakaņieM”. „latvijas kaReivis”, 1930. g.  nR. 246
• a. Čaks. „MūžīBas skaRtie”. Rīga: „liesMa”, 1988
• „es viņu pazīstu”. latviešu BiogRāFiskā vāRdnīca. 
Rīga, 1939
• stR. gs. „Rokas gRanātu uzBRukuMs”. „zeMgales Balss”; 
1936
• oskaRs tiltiņš. „pulkveža BRieža pieMiņai”. „lāČplēsis”, 
1937. g. NR. 5.
• R. tReijs. „pulkvedis BRiedis – MonaRhists vai deMo-
kRāts?”. „lauku avīze”, 1997. g. 7. janv.
•  j. vācietis „latviešu stRēlnieku vēstuRiskā nozīMe”. 
Rīga: „aVotS”, 1989
• latvijas valsts vēstuRes aRhīva 5434. 
FoNDa 1. aPRaKSta lIetaS
  • Ķekavas novadpētniecīBas Muzeja kRājuMs

100 gadi, kopš Pirmais 
pasaules karš ienāca Ķekavas novadā

Fridrihs Briedis un viņa rota.
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5. novembrī Ķekavā no Spieķu 
kalna Trušeļu Brāļu kapos tika 
pārapbedīti 77 nezināmo kara-
vīru, latviešu strēlnieku, mirstī-
gās atliekas. 

Pārapbedīšanas ceremoniju rī-
koja Brāļu kapu komiteja, un tajā 

piedalījās pārstāvji no Aizsardzī-
bas ministrijas, Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, Krievijas 
Federācijas vēstniecības Latvijā 
un Ķekavas novada domes. 

Pirmajā pasaules karā kritušo 
latviešu strēlnieku mirstīgo atlieku 
izrakumi Ķekavas pagasta Spie-
ķu kalna Brāļu kapos tika veikti 
16.–18. oktobrī pēc darbu atļaujas 
saskaņošanas ar Ķekavas novada 

pašvaldību un zemes īpašniekiem. 
Izpētes darbus organizēja Brāļu 
kapu komiteja ar mērķi atrast ne-
pārapbedītos karavīrus un atbil-
stoši karavīra godam un cieņai tos 
guldītu zemes klēpī Trušeļu Brāļu 
kapos Ķekavā. Izpētes darbu lai-
kā, ko veica meklēšanas vienība  
„Leģenda”, tika atrastas 77 karavīru 
mirstīgās atliekas.            

 Vineta Bērziņa 

Pirmā pasaules kara dalībnieks 
Emīls Mačs savā atmiņu grāma-
tā „Viena gaita” nodaļu „Devi-
ņas dienas un deviņas naktis” 
veltījis 1916. gada jūlija kaujām 
Spieķu kalnā, kuru viņš nosau-
cis par Moku kalnu.

 Nosaucot par „kalniņu austru-
mos no Liepu mājām”, šo kauju 
aprakstījis arī Pēteris Dardzāns –  
1. Daugavgrīvas latviešu strēlnie-
ku bataljona 3. rotas komandie-
ris. Uzbrukums noticis kopā ar 
krievu vienībām apstākļos, kad 
„nepārtraukti visapkārt sprā-
ga granātas un mīnas. 3. rota 
dažu minūšu laikā bija aprakta 
un sadzīta zemē. Daudzus nācās 
atrakt. Rotas zaudējumi bija ār-
kārtīgi smagi. Nepareiza kaujas 
plānošana radīja veltīgus zaudē-
jumus.” 

Frontes līnija Rīgas pievārtē, 
šķērsojot mūsu novada teritoriju, 
izveidojās jau 1915. gada rudenī, 
kad kaujas notika arī Bērzmentē, 
bet tieši Spieķu kalna apkaimē iz-
vietotajām krievu karaspēka da-
ļām latviešu strēlnieki (7. Bauskas  
latviešu strēlnieku bataljona  
2. rota un izlūku komanda) tika 
piesaistīti 1916. gada 21. marta 
kaujā.  

Shēmās atzīmētā māja Pitļi 
tika novākta 20. gadsimta 70. ga- 
dos – kolhoza tīrumu meliorāci-
jas un masivizācijas laikā. Mūs-
dienās šīs mājvietas austrumpusē 
ir „Mežavairogi”, rietumpusē –  
birztala ar 1. Daugavgrīvas latvie-
šu strēlnieku bataljona piemiņas 
akmeni, tālāk – jaunbūve. Shē-
mās iezīmēto vācu pozīciju ap-
kaimē Pitļu mežā atrasts arī bun-
kurs – munīcijas noliktava. 

Jūlija kaujās kritušie strēlnie-
ki tika apglabāti uz vietas – ne-
lielā ieplakā pie Spieķu kalna, 
kapsētiņu iezīmējot ar krustu.  

„Noasiņojis, nesdams krūtīs nik-
nu naidu, krēslainā jūlijnaktī iet 
atpakaļ pār purvu uz Ķekavas 
pusi daugavgrīviešu bataljons. [..] 
Un vēl gurdāk liecas lejup kareiv-
ju galvas un gausāki top viņu soļi, 
ejot cauri krusta ēnai.” 

Latvijas Republikas laikā izvei-
dotā Brāļu kapu komiteja rūpējās 
par piemiņas vietu iezīmēšanu. 
Mūsu novada teritorijā pirmo 
pieminekli Pirmā pasaules kara 
un Brīvības cīņu atcerei atklāja 
1924. gada 27. jūlijā Nāves salā, 
pēc tam – 1925. gadā Brāļu kapos 
pie Kuģiem, 1930. gadā – Jaunās 
muižas kapos, kuri jau 1916. gada 
jūlijā bija iezīmēti ar Lielo krustu,  
un 1931. gadā – Butleru Brāļu 
kapos. 

Īpašs stāsts ir par Brāļu kapiem 
Spieķu kalnā. Rūpes par to ierī-
košanu uzņēmās 1. Daugavgrīvas  
strēlnieku pulka sekcija kara ārs-
ta Jansona vadībā un ar vietējo 
iedzīvotāju līdzdalību, savācot 
no atsevišķajiem kauju laika ap-
bedījumiem karavīru mirstīgās 
atliekas. 1937. gada 4. jūlijā jaun-
ierīkoto piemiņas vietu iesvētīja 
armijas mācītājs Apkalns, pie-
daloties arī „165 svētceļniekiem 
no Rīgas”. Pēc kapu iesvētīšanas 
ģenerālis R. Bangerskis stāstīja 
par 1916. gada 3.–8. jūlija kauju 
norisi. Agrārā reforma savā gai-
tā bija aizvirzījusies jau diezgan 
tālu, tomēr, iesaistot Zemkopības 
ministriju, tika rasta iespēja šo 
zemes gabaliņu atdalīt no to ap-
tverošajiem Vecvildes saimniecī-
bas tīrumiem. Kapsētā tika uz-
stādīts liels koka krusts, 8–10 m 
augsts, pie kopiņām – ar metālu 
apvilktas koka uzrakstu plāksnes, 
bet tām apkārt zemes valnītis; 
vēlāk iestādīti kociņi, izgatavoti 
akmens stabiņi ar ķēdi un krusts 
nomainīts pret mazāku. Pateicī-
bā par vietējo skolēnu līdzdalību 

daugavgrīvieši Doles–Ķekavas 
pamatskolai dāvināja karogu, bet 
turpmākajos gados – absolven-
tiem grāmatas ar īpašu ierakstu. 
Pieminekli uzcelt nepaspēja. 

Padomju laikā, 1963. gadā, pēc 
veco latviešu strēlnieku iniciatī-
vas šie Brāļu kapi tika no jauna 
sakārtoti, uzliekot arī piemiņas 
plāksni ar tekstu latviešu un 
krievu valodā. Savukārt 1975. 
gada 21. augusta aktā pieminekļu  
inspekcijas komisija, pārbaudot 
šo republikas nozīmes vēstures 
pieminekli, atzīmējusi: „Ķekavas 
ciema DDP IK lēmumā bija no-
rādīts, ka par šefiem šiem Brāļu 
kapiem ir piestiprināts kolhozs 
„Ķekava”. Brāļu kapi pilnīgi ne-
kopti, lielu meliorētu lauku vidū. 
Nācās brist taisni pāri kolhoza 
lupīnas laukam, jo neviena taci-
ņa neveda uz šo pieminekli.” Pēc 
tam 1977. gadā ar Ķekavas cie-
ma izpildkomitejas ziņu kolhozs 
veica simbolisku pārapbedījumu, 
pārvedot uz Trušeļu (sākotnē-
ji saukti Jaunās muižas) kapiem 
karavīru trūdus un arī piemiņas 
plāksni. Taču ik rudeni un pava-

sari, apstrādājot tīrumus, Spieķu 
kalniņā virszemē parādījās kauli 
un karavīru ekipējuma fragmenti. 

 Kad Kultūras fonda Ķekavas 
kopa 1989. gadā rīkoja Strēlnieku 
dienu un gribēja atjaunot izpostī-
to piemiņas vietu, vietējā vara to 
neļāva, bet tika rasts kompromisa 
variants – uzstādīt piemiņas ak-
meni 1. Daugavgrīvas bataljona 
strēlniekiem birztalā pie Spieķu 
kalna. Trešās atmodas kustībai 
pieņemoties spēkā, vara piekāpās.  
Kolhoza zemes ierīkotājs pēc ve-
cajām kartēm atzīmēja kādreizējo 
Brāļu kapu vietu, ar pašvaldības 
atbalstu tika izgatavots un uzstā-
dīts krusts. Svinīgais pasākums 
notika 1990. gada 15. jūlijā. Pēc 
tam atjaunotā Brāļu kapu komi-
teja veica izrakumus, konstatējot 

apbedījumus jaunuzstādītā krus-
ta apkaimē. Taču šoreiz zemes 
reformas gaitā Brāļu kapi netika 
nodalīti no privātīpašuma un ne-
saglabāja valsts nozīmes vēstures 
pieminekļa statusu, kuru Rīgas 
rajona padomes lēmums rosināja 
noteikt. 

Šoruden Brāļu kapu komiteja 
veic kādreizējo apbedījumu loka-
lizāciju Spieķu kalnā un karavīru 
trūdu pārapbedīšanas pabeigšanu. 

 Velta Strazdiņa

Izmantotie materiāli: 
• „Bij. 1. daugavgRīvas latv. stRēlnieku pulka sekcijas 
daRBīBa 1937. g.”. „latviešu stRēlnieks”, 1937./38. g. n3. 16.
• p. daRdzāns „dieva plaukstā”. i sēj. autoRa izd. 1989
• a. gRīns „dvēseļu putenis”. Rīga: „liesMa”, 1989
• e. MaČs „viena gaita. kaReivja atMiņas un pāRdoMas 
(1914.–1917.)”. Rīga: „daina”, B. g. 
• M. peniĶis „pasaules kaRš 1914., 1915. un 1916. gadā un 
latviešu stRēlnieku Bataljonu-pulku cīņas”. ii daļa. 
Rīga: MilitāRās liteRatūRas apgādes Fonda izdevuMs, 
1939
• Ķekavas novadpētniecīBas Muzeja MateRiāli
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Spieķu kalns – 
Moku kalns

Ķekavā pārapbedī latviešu strēlnieku pīšļus

Svinīgais brīdis Trušeļu kapos 
5. novembrī

Shēma: 1916. gada jūlija kau-
jas. Peniķis M. „Pasaules karš 
1914., 1915. un 1916. gadā un 
Latviešu strēlnieku bataljonu-
pulku cīņas”. II daļa. Rīga: 
Militārās literatūras apgādes 
fonda izdevums. 1939

Krusta uzstādīšana Spieķu kalna 
Brāļu kapos 1990. gada jūlijā. 

Piemiņas akmens 1. Daugavgrī-
vas latviešu strēlnieku bataljo-
nam birztalā pie Spieķu kalna; 
1989. gada 29. jūlijā



 Sveicam

Dažādi8  Ķekavas Novads  2015. gada 10. novembris

 Sveicam
Palūdz pavasari,

Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,

Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk 

zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.

Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.

Ķekavas novadā 
2015. gada novembrī

ĶEKAVAS PAGASTĀ 
97 gadu jubileju svin
Adolfine Bergmane

96 gadu jubileju svin
Hermīna Brigmane

90 gadu jubileju svin
Grigorijs Aļošins

85 gadu jubileju svin
Pēteris Lepiksons
Lauma Stamberga 

80 gadu jubileju svin 
Vladislavs Ruituls

Leons Sedlers
Velta Leiša

Ārija Avdjukēviča

BALOŽU PILSĒTĀ
80 gadu jubileju svin
Antoņina Samuilova
Jevgeņija Štegmane

Dzidra Rozgale
Valija Rūzniece

DAUGMALES PAGASTĀ
85 gadu jubileju svin

Rita Diša

80 gadu jubileju svin
Aleksandrs Ločmelis

Vēlot veselību, izturību un 
dzīvesprieku, gaviļniekus sveic 

Ķekavas novada dome

Tauriņš piedzima  
skaļā cilvēku pūlī,  
un visi apklusa – 

Audz liels mans mazais brīnums!

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2015. gada oktobrī reģistrēti 
27 jaundzimušie.

Vecāki izvēlējušies vārdus: 
Edžus, Fricis, Silva, 

Alise, Kristina, Jēkabs, 
Krišjānis, Sofija, 

Augusts, Teodors, Rūdolfs, 
Enija, Aleksandrs, Linda, 

Reinis, Hugo, Evelīna, 
Olivers, Roberts, Gustavs, 

Mikus, Anna, Dārta.
Ķekavas novada dome 
sirsnīgi sveic mazuļus 

un viņu vecākus!

Saņem, mīļais, manu roku ciešāk 
Un pa liepu laipu ved! 

Es tev nešauboties līdzi iešu, 
Kaut visapkārt 

zibens blāzmu met. 
(Ā. Elksne)

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2015. gada oktobrī reģistrētas 
sešas laulības, tajā skaitā 

viena baznīcā.

APSVEICAM! 
Ķekavas novada dome

Mūžībā aizvadīti

Uzpūš vējš un 
pārrauj sveces mūžu, 

Aust diena un pārrauj 
zvaigznes mūžu, 

Krīt zvaigzne un pārrauj 
cilvēka mūžu.

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2015. gada oktobrī 
reģistrēti 

septiņi mirušie.

Vija Burkovska (1950)
Veltija Gūte (1922)

Andris Lamberts (1945)
Gaida Osīte (1938)

Arnolds Rutkis (1927)
Juris Skučs (1964)

Zelma Antonija Štrause 
(1924)

Ķekavas novada dome izsaka 
līdzjūtību tuviniekiem!

„Dievs ir mūsu patvērums un 
stiprums,

Tiešām spēcīgs palīgs 
bēdu laikā.”
(Ps. 46:2)

Mūžības svētdiena 
(Svecīšu vakars)

22. novembrī plkst. 19
Doles-Ķekavas ev. lut. 

draudzes kapos
Vada mācītājs 

Arnis Eltermanis

Paziņojums

      
DOLES-ĶEKAVAS EV. LUT. 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMI
ADVENTA UN 

ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ
• 29. novembrī plkst. 10 
Pirmā Adventa dievkalpojumā 
dziedās Matveju ģimene
• 6. decembrī plkst. 10 
Otrā Adventa dievkalpojumā 
piedalīsies bērnu ansamblis 
„Cīrulītis” (vadītājas Maruta Ikasa 
un Lana Bērziņa)
• 13. decembrī plkst.10 
Trešā Adventa dievkalpojumā 
piedalīsies Bērnu un jaunatnes 
radošo spēju attīstības centra grupa 
„Namiņš” no Mārupes (vadītāja Līga 
Taube) 
• 20. decembrī plkst. 10
Ceturtā Adventa dievkalpojumā 
muzicēs Linda Ziemele
• 24. decembrī plkst. 18 
Ziemassvētku vakara dievkalpojumā 
piedalīsies sieviešu koris 
„Daugaviete” (vadītāja Linda 
Matveja)
• 25. decembrī plkst.10
Ziemassvētku dievkalpojumā 
dziedās draudzes ansamblis 
(vadītāja Danuta Eltermane)

INFORMĀCIJA ZVEJNIEKIEM
Ķekavas novada pašvaldība aicina 
Ķekavas novada zvejniekus līdz 1. de- 
cembrim pieteikties rūpnieciskās zve-
jas rīku limitu izmantošanai 2016. ga- 
dam atbilstoši 30.11.2009. MK no-
teikumiem Nr. 1374 „Noteikumi par 
rūpnieciskās zvejas limitiem un to iz-
mantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, 
iesniedzot pašvaldībā iesniegumu.

Atgādinām, ka Ķekavas novada 
teritorijā noteikti šādi rūpnieciskās 
zvejas rīku limiti: Daugavā – trīs 
murdi, Rīgas HES ūdenskrātuvē – 12 
murdi. Plašāka informācija Vides un 
labiekārtošanas daļā – tālr. 67847167.

Sigita Varika

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

11.–30. novembris

Izstādes:
„iepazīsti jaunāko ziemeļvalstu literatūru”
„tev mūžam dzīvot, latvija!”. 18. novembris – 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

1.–15. decembris

Izstādes:
„Pašu radītas dāvanas”
„Rokdarbu vācelīte ziemas vakariem”
„atspulgi atmiņu spoguļos”. 7. decembrī rakstniekam 
žanim grīvam – 105
„Starp mums, meitenēm, runājot...”. 23. decembrī rakst
niecei zentai ērglei – 95
„esamība ar Regīnu”. 20. decembrī rakstniecei Regīnai 
ezerai – 85
„ziemassvētki, ziemassvētki – kā mēs jūs gaidījām!”
„tas gaišais ziemassvētku laiks”

12. novembrī plkst. 16

13. novembrī plkst. 16

23. novembrī plkst. 18
25. novembrī plkst. 11
2. decembrī plkst. 15
15. decembrī plkst.15

tikšanās ar rakstnieku Valdi Rūmnieku un redaktori 
zaigu lasenbergu
ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums – 
īslandes sāgu lasījums „Krēslas stundā”
jauno grāmatu apskats
Ķiparu Piparu rīta stunda
jauno grāmatu apskats „pagrabiņā”
Rūķu radošā darbnīca – ziemassvētku gaidās

DAUGMALES BIBLIOTĒKA
13.–20. novembris Izstāde „lR proklamēšanas 97. gadadiena”

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA

18.–25. novembris
19.–29. novembris
30. novembris–
5. decembris
2.–10. decembris
11.–17. decembris

Izstādes:
latvijas Republikas proklamēšanas diena
gatavosimies svētkiem – adventa vainagi 
amerikāņu rakstniekam markam tvenam – 180

Publicistam, sabiedriskajam darbiniekam Kr. Valdemāram – 190
aktierim, režisoram, skatuves pedagogam 
arnoldam liniņam – 85

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

11.–30. novembris
16.–30. novembris

1.–15. decembris

Izstādes:
11. novembris – lāčplēša diena
18. novembris – latvijas Republikas proklamēšanas 
diena
Pasaules aIDS diena
Publicistam, sabiedriskajam darbiniekam Krišjānim 
Valdemāram – 190
Režisoram, operatoram jurim podniekam – 65

25. novembrī 
plkst. 10.30 tikšanās ar grāmatu tārpiņu

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 22. ok-
tobra lēmumu Nr. 2. § 1. „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Indrāni” Ķekavas 
pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrā-
de nekustamajam īpašumam „Indrāni”, kadastra numurs 
8070 012 0013.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – tirdzniecības un pa-
kalpojumu objekta, noliktavas būvniecība saskaņā ar Ķeka-
vas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto 
plānoto atļauto izmantošanu – jauktas ražošanas un darīju-
mu apbūves teritorijas (JRD) un satiksmes infrastruktūras 
objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbrau-
camu 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 plāno-
tājs Andris Lācis.

Atļauta lokālplānojuma nekustamajam 
īpašumam „Remas” Ķekavas pagastā, 

Ķekavas novadā, īstenošana
2015. gada 15. oktobrī ir saņemta Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas atļauja par lokālplā-
nojuma nekustamajam īpašumam „Remas” Ķekavas 
pagastā, Ķekavas novadā, īstenošanu, kas apstiprināts  
2015. gada 23. jūlijā ar saistošajiem noteikumiem  
Nr.  SN-TPD-4/2015 „Lokālplānojums nekustamajam 
īpašumam „Remas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0031” 
(domes lēmums Nr. 2. § 1., protokols Nr. 17).

Veikalam „Mego” Baložos steidzami vajadzīgi 
PĀRDEVĒJI GAĻAS NODAĻĀ UN KASIERI. 
Interesentiem lūgums vērsties pie „mego” 
administrācijas, zvanot uz tālr. 67917530. 

Paziņojums par detālplānojuma „Mušmires” 
publisko apspriešanu

Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai 
tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 
22.10.2015. lēmumu Nr. 2. § 2. p. (prot. Nr. 30) „Par de-
tālplānojuma „Mušmires” projekta nodošanu publiska-
jai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma mērķis ir zemesgabala sadale, sav-
rupmājas, tirdzniecības un pakalpojumu objekta būv-
niecība jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teri-
torijā (JDzD1) atbilstoši spēkā esošajā Ķekavas novada 
Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai plāno-
tajai (atļautajai) izmantošanai.

Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas 
laiks noteikts trīs nedēļas no publikācijas brīža informa-
tīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”, Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Ķekavas no-
vada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv –  
no 2015. gada 10. novembra līdz 1. decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 
19. novembrī plkst. 18 Ķekavas novada pašvaldībā – 
Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķeka-
vas novadā, 24. kabinetā.

Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšliku-
mu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks  
2015. gada 10. decembrī plkst. 18 Ķekavas novada paš-
valdībā – Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, 
Ķekavas novadā, 24. kabinetā.

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties 
un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) 
Ķekavas pagasta pašvaldībā – Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā,  
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību 
gadījumā iespējams vērsties Ķekavas pagasta pašvaldībā 
(35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana pirm-
dienās plkst. 9–13, ceturtdienās plkst. 14–19.

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

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu 
nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 40, Baložos, 

Ķekavas novadā 
Ķekavas novada dome 2015. gada 8. oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2. § 4. 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas 
ielā 40, Baložos”. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrup-
māju būvniecība. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir Ivans Dvoreckis,  
Alīna Dvorecka un Tatjana Avgustina.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teri-
torijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Papildu informācija pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. 
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Ķekavas novada „Sportojošo ģimeņu spiets 2015”

Ikgadējo Pierīgas novadu spor-
ta spēļu ietvaros 31. oktobrī 
Babītes sporta kompleksa peld-
baseinā notika peldēšanas sa-
censības, kurās septiņu Pierīgas 
novadu vidū bija arī Ķekavas 
komanda, informēja Ķekavas 
novada peldēšanas komandas 
organizators Arnolds Kadiķis. 

Šoreiz Ķekavas komandu pār-
stāvēja septiņi dalībnieki: Daiga 
Gulbe, Niks Goldmanis, Pauls 
Pērkons, Iļja Koļesņikovs, Rei-
nis Pavārs, Ringolds Bārda un  
Arnolds Kadiķis.

Konkurence bija sīva, it seviš-
ķi vīriešu pirmajās trijās vecu-
mu grupās, kur peldētāju skaits  
sasniedza pat 16 cilvēkus. Ko-
pumā tika pārstāvētas sešas ve-
cuma grupas gan sieviešu, gan 
vīriešu konkurencē. Ar mūsu 
komandas peldētāju individuāla-
jiem rezultātiem šajās sacensībās 
var iepazīties interneta vietnē  
sports.kekava.lv.

Starp visiem pārstāvētajiem 
novadiem kopvērtējumā Ķekavas 

novads ar 94 punktiem ierindojās 
6. vietā, apsteidzot tikai Saulkras-
tu novadu. Pirmie, kā jau katru 
gadu ierasts, bija Stopiņu novada 
komanda ar 140 punktiem un 
viskuplāko dalībnieku skaitu –  
17 sportistiem. 

„Sacensības noritēja spraigi, 
veselīgā vidē, jaukā un draudzīgā  
dalībnieku kompānijā. Liels 
prieks, ka šogad Ķekavas novadu 
pārstāvēja tik kupls dalībnieku 
skaits. Gribu novēlēt visiem spor-
tistiem un līdzjutējiem līdz nāka-
majiem mačiem pavasarī Jelgavā 
trenēties un iegūt pārliecību, ka 
peldēšana ir ne tikai veselīga, bet 
arī nepieciešama dzīves aktivi-
tāšu sastāvdaļa!” sacīja Arnolds 
Kadiķis. 

Tāpat viņš aicina pieteikties 
komandā jaunus dalībniekus, 
kuri būtu priecīgi pārstāvēt savu 
novadu ikgadējās dažādu mērogu 
peldēšanas sacensībās. Pieteik-
šanās e-pastā arnolds.kadikis@ 
inbox.lv.

Vineta Bērziņa

PIESAKI SAVU 
ĶEKAVAS NOVADA

 SPORTA LAUREĀTU 
Aicinām Ķekavas novada iedzī- 
votājus līdz 20. novembrim  
aizpildīt pieteikuma anketas par 
2015. gada labāko sportistu, kā 
arī par treneru un komandu  
sasniegumiem 2015. gadā.

Apbalvošanas ceremonija no-
tiks 4. decembrī plkst. 19 jaunajā  
Ķekavas vidusskolas sākumsko-
lā. Saviesīgā daļa – muzikālā  
noskaņojumā kopā ar grupu 
„Audiokvartāls”.

JAUNIEŠU GADA 
BALVA SPORTĀ 

Piesaki labākos Ķekavas novada 
jaunos sportistus, sportistes un 
komandas par sasniegumiem 
2015. gadā kādā no nomināci-
jām līdz 11. decembrim.

Svinīgā apbalvošana – 29. de-
cembrī plkst. 18 Ķekavas sporta 
klubā. Saviesīgā daļa – ballīte ar 
Māri Skrodi.

Plašāka informācija un noli-
kumi – vietnē http://sports.ke-
kava.lv.

Ķekavas novada pašvaldības 
sporta aģentūra

Peldētājiem sestā vieta 
Pierīgas novadu sporta spēlēs Datums Vieta Sacensības

13. novembrī 
plkst. 20.15

Ķekavas sporta 
klubs

latvijas čempionāta spēle florbolā (vīr.) 
Ķekavas Bulldogs-Mogo-RTU/Rockets

14. novembrī 
plkst. 12

Ķekavas vsk. 
sporta zāle

maksibasketbola spēle (vīr.) K60+, Ķekava–
Limbaži

15. novembrī 
plkst. 10–12

Ķekavas sporta 
klubs

latvijas Republikas reitinga čempionāts 
novusā

15. novembrī 
plkst. 12

Ķekavas vsk. 
sporta zāle

maksibasketbola spēle (vīr.) K45+, Ķekava–
DOKS Jelgava

16. novembrī 
plkst. 19

Ķekavas vsk. 
sporta zāle

Dubultamatieru basketbola līgas spēle  
(elites grupa) BK Ķekava–Latvijas Gāze

17. novembrī 
plkst. 21

Ķekavas sporta 
klubs

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

20. novembrī 
plkst. 21.15

Ķekavas sporta 
klubs

Rīgas telpu futbola čempionāta spēle  
Ķekavas novads–HUSKY/LSPA*

21. novembrī 
plkst. 13

Ķekavas sporta 
klubs

latvijas čempionāta spēle florbolā (siev.)  
Ķekavas Bulldogs–FK NND

21. novembrī 
plkst. 19

Ķekavas sporta 
klubs

latvijas čempionāta spēle florbolā (siev.)  
FK Ķekava–LiepU

22. novembrī 
plkst. 12

Ķekavas vsk. 
sporta zāle

maksibasketbola līgas spēle (vīr.) K55+,  
Ķekava–Ikšķile

24. novembrī 
plkst. 9–15

Ķekavas sporta 
klubs

Starpnovadu sporta spēles basketbolā  
Oranžā bumba

26. novembrī 
plkst. 19.45

Ķekavas sporta 
klubs

Triobet basketbola līgas spēle (siev.) 
Ķekava–LSPA

30. novembrī 
plkst. 19

Ķekavas vsk. 
sporta zāle

Dubultamatieru basketbola līgas spēle  
(elites grupa) BK Ķekava–Sonora

30. novembrī 
plkst. 21.30

Ķekavas sporta 
klubs

latvijas čempionāta spēle florbolā 
(vīr. 2. līga) Ķekavas Bulldogs2–FK JeNo2

1. decembrī 
plkst. 9–15

Ķekavas sporta 
klubs

Starpnovadu sporta spēles basketbolā  
Vidusskolu kauss

4. decembrī 
plkst. 21.15

Ķekavas sporta 
klubs

Rīgas telpu futbola čempionāta spēle  
Ķekavas novads–JOMA TEAM

SaceNSīBu KaleNDāRS ĶeKaVaS NoVaDā

7. novembrī Ķekavas sporta 
klubā tradicionāli norisinā-
jās „Sportojošo ģimeņu spiets 
2015”, kas šajā gadā pulcēja 15 
aktīvas komandas. Izcīnot pir-
mo vietu komandu un indivi-
duālo sacensību disciplīnās, par 
Ķekavas novada sportiskāko 
ģimeni kļuva komanda „Eglīši”.

Nu jau astoņpadsmito reizi aktīvā-
kās un saliedētākās Ķekavas novada 
ģimenes tikās „Sportojošo ģimeņu 
spietā”, lai pilnvērtīgi atpūstos, ie-
gūtu jaunus draugus un noskaid-
rotu sportiskākās ģimenes titula  
ieguvējus. Šogad ģimeņu sporta die-
na pulcēja 15 atraktīvas komandas, 
kuras kopīgiem spēkiem startēja  
septiņās komandu un trijās indivi-
duālo sacensību disciplīnās.

Daudzveidīgajā sacensību prog-
rammā pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja pārbaudīt ne tikai 
savu fizisko sagatavotību, bet arī 
prāta veiklību un humora izjūtu. 
Basketbola un florbola metienus, 
orientēšanās disciplīnas un dažā-
das stafetes papildināja arī ar šķid-
rumu piepildīta trauka iztukšoša-
nas sacensības „Ašais sūcējs”, kas 
ielīksmoja kā mazus, tā arī lielus 
pasākuma apmeklētājus.

Ģimeņu sporta dienas oficiālā 

daļa noslēdzās Doles Tautas namā, 
kur norisinājās svinīgā apbalvoša-
nas ceremonija. Apkopojot katras 
komandas rezultātus desmit sporta 
disciplīnās, par „Sportojošo ģime-
ņu spieta 2015” sacensību uzva-
rētajiem kļuva komanda „Eglīši”, 
kurā apvienojās Eglīšu ģimenes 
un Markuss, kopīgiem spēkiem 

izcīnot visvairāk godalgoto vietu 
sacensību disciplīnās un kļūstot 
par Ķekavas novada sportiskāko 
ģimeni 2015. gadā. Otrajā vietā 
ierindojās komanda „Grieķu ģime-
ne”, kurā startēja Cīruļu un Vana-
gu ģimene, Elizabete un Miks, bet 
godpilnā trešā vieta pienācās ko-
mandai „Grava RT”, kurā startēja 

Dainis, Kārlis, Krišjānis un Jānis. 
Vakara turpinājumā pasākuma 

apmeklētāji ģimenes un jaunie-
gūto draugu lokā pārrunāja raibi 
aizvadīto dienu pie pašu sarūpētā 
cienasta, bet enerģiskākie dalīb-
nieki piedalījās dažādās aktivitā-
tēs un līksmoja dīdžeja pavadībā.

Ķekavas novada pašvaldības 

sporta aģentūra saka lielu paldies 
visiem pasākuma dalībniekiem 
par veselīga dzīvesveida idejas ie-
dzīvināšanu savās ģimenēs. Sirs-
nīgs paldies šā pasākuma idejas 
autorei, krustmātei Sarmīte Ča-
pai. Vēlreiz sveicam „Sportojošo  
ģimeņu spieta 2015” laureātus!

Laura Mozule
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Pirms neilga laika sociālos tīk-
lus burtiski „uzspridzināja” 
sensacionāla ziņa: „Latviete 
Alma Vītola gūst uzvaru pa-
saulē grūtākajā skrējienā jeb 
Džungļu maratonā Brazīlijā!” 
Izrādās, šī meitene ir ķekaviete –  
dzīvo Alejās un tepat pa Ķeka-
vas mežiem ikdienā skrien. Gan 
jau esat viņu kādreiz redzējuši 
vai pat sastapuši! Bet vai tiešām 
tas ir tik vienkārši – patrenējies 
skriešanā pa Pierīgas mežiem 
un – aidā! – prom uz maratonu 
Amazones džungļos?

Nu Alma atgriezusies mājās,  
tāpēc piepulcējos ziņkārīgo žur-
nālistu pulciņam un jautāju to 
viņai pašai.

PARASTA MEITENE .
NEPARASTI APSTĀKĻI
Un te viņa ir – pasaulē grūtākā 
maratona uzvarētāja, Džungļu 
meitene jeb Džungļu pavēlniece, 
kā Almu nodēvēja „Radio 5” žur-
nālisti.

Nekas neliecina, ka ārēji tik ne-
uzkrītošā 22 gadus vecā latviešu 
studente vēl nesen – no 4. līdz  
10. oktobrim – septiņas dienas 
skrēja garas distances īstos džun-
gļos. Atbildes uz jautājumiem – 
lakoniskas, ar īsti latvisku atturī-
bu. Uzreiz top skaidrs, ka šī mei-
tene pieder pie darītājiem, nevis 
runātājiem. Uz jautājumu, vai 
varēja iedomāties, ka ar šādu pa-
darītu darbu momentā kļūs po-
pulāra, Alma strikti atbild: „Nē!”

Te jāiemet neliels akmentiņš 
kolēģu žurnālistu dārziņā. Pirms 
džungļu maratona Alma ar  
mediju starpniecību mēģinā-
ja vērsties pie sabiedrības, lai  

cilvēkus vairāk par to informētu –  
tas palīdzētu atrast sponsorus, 
jo braucienam gluži vienkār-
ši pietrūka naudas. (Izrādās, lai 
piedalītos šādā pasākumā, vajag 
nedaudz vairāk kā piecus tūksto-
šus eiro – dalības maksa vien ir 
divarpus tūkstoši eiro.) Toreiz tas 
nevienu īpaši neieinteresēja, vie-
nīgi portāls „Delfi.lv” publicējis 
interviju. Tagad gan – lidostā ma-
ratona uzvarētāju sagaidīja itin 
prāvs mediju pārstāvju pulciņš, 
un šajās dienās viņu uz tikšanos 
lūdz gan radio, gan TV pārstāvji.  
Naudu, protams, galu galā „sa-
kasīja” – saziedoja draugi un pa-
ziņas, tāpat ekipējumu un citas 
maratonam nepieciešamās lietas 
(apģērbs, apavi, pārtika u.tml.) 
izdevās iegādāties lētāk. 

Tas, ka varētu izcīnīt uzvaru 
šādās sacensībās, Almai gan pat 
sapņos nav rādījies. Bet kā šī ideja 
radās? Alma teic: „Pirms diviem 
gadiem internetā izlasīju rakstu 
par šo skrējienu, un doma iesēdās 
galvā tā, ka nevarēju no tās tikt 
vaļā.” Iespēja noskriet maratonu 
īstos džungļos šķita aizraujoša, 
tāpēc ka tur taču ir tik neparasta 
eksotiska daba! „Man bija kon-
krēts mērķis – piedalīties šajā 
maratonā. Domāju: būtu labi, ja 
izdotos finišēt. Tas arī viss.”

ČŪSKU SARGI UN MAČETE
Kā zināms, par džungļiem sauc 
biezu, necaurejamu mežu vai 
brikšņus, parasti – purvainu  
tropiskā lietusmeža daļu. Lielākā 
daļa no mums lietusmežus, pro-
tams, redzējuši tikai uz ekrāna 
vai lasījuši ceļojumu aprakstos un 
grāmatās. Tomēr ikviens daudz-
maz saprātīgs cilvēks saprot, ka 

šāda vide dzīvē nav nekāds joks. 
Ne velti saka – džungļu likums, 
un tas nozīmē tikai vienu: izdzī-
vo stiprākais! Droši vien nebūs 
daudz pie mūsdienu ērtībām 
pieradušu cilvēku, kas būtu ga-
tavi doties ekskursijā uz turieni. 
Bet parādiet kādu, kuram nebūtu 
bail tur pavadīt desmit dienas un 
kādā brīdī pat palikt vienam!  Lai 
uz ko tādu parakstītos, vajadzīgs 
riktīgs „krampis” – drosme, ap-
ņēmība, mērķtiecība, piedzīvoju-
mu alkas, fiziska un garīga iztu-
rība un kas tik vēl ne! Bet Alma 
Vītola septiņās dienās Amazones 
džungļos 56 stundās un 48 minū-
tēs noskrēja 254 kilometrus.

Par pašu Džungļu maratonu 
viņa stāsta tā: „1. oktobra vakarā 
mūs visus – aptuveni 50 cilvē-
kus no Austrālijas, Jaunzēlandes, 
Kanādas, Argentīnas, Spānijas, 
Lielbritānijas un citām valstīm, 
tostarp sešas sievietes, kuri bijām 
pieteikušies šim maratonam, –  
savāca uz kuģa un aizveda uz 
džungļiem Tapajos upes krastā. 
Nākamajā rītā nokāpām no kuģa 
un apmetāmies kādā ciematā, 
kur divas dienas notika īpaša, 
skrējienam veltīta nometne; tur 
mēs dzīvojām un gatavojāmies 
skrējienam. Bija mācības par vie-
tējo dabu, ārstu lekcijas, mums 
deva padomus, kā jāuzvedas da-
žādās situācijās džungļos u.tml. 
Pirms katras dienas posma no-
risinājās tāds kā brīfings – neliels 
stāstījums par to, kas mūs tajā 
dienā sagaida: kāda un cik gara 
ir distance, kāds tur apvidus, kur 
būs kontrolpunkti… Un tad bija 
starts! Pa ceļam – vairāki kon-
trolpunkti, kur varēja atpūsties, 
padzerties un paēst, kur uzturē-

jās ārsts. Kontrolpunkti – kā kurā 
vietā, citur pēc distancē pavadī-
tiem četriem, citur pēc desmit vai 
divdesmit kilometriem. Protams, 
nevar visu laiku tikai skriet. Pir-
majās divās dienās pat bija obli-
gāts nosacījums, ka ikvienā kon-
trolpunktā noteikti jāuzkavējas 
15 minūtes, lai neviens nepārfor-
sētu un neciestu veselība. Finišā –  
atkal nometne; tā ir vieta, kur būs 
starts nākamajā dienā. 

Tu vari skriet, cik ātri gribi. Un 
arī atpūsties vari tik ilgi, cik gribi. 
Katrs jau arī skrien citā tempā. 
Tāpēc skrējēji savu posmu beidza 
citā laikā. Katru dienu bija jāno-
skrien savs posms, un, kad tu to 
biji paveicis, esi distanci beidzis. 
Ja nenoskrien, esi izstājies. Ja 
skrien ātri, var beigt pat pusdien-
laikā, bet ja ne – arī vakarā. Tikai 
jārēķinās ar to, ka otrajā variantā 
paliek mazāk laika, lai atpūstos, 
atjaunotu spēkus un sagatavotos 
nākamajam posmam. Vienmēr 
jāpatur prātā, ka tas nav tikai vie-
nas dienas skrējiens, bet gan ve-
selas nedēļas garumā.”

Gluži kā daudzcīņā, vai ne? Bet 
kāds bija džungļu maratonistu 
dienas režīms? Ko viņi ēd, kur 
guļ – teltīs vai bungalo? Oho! –  
izrādās, vajadzējis gulēt džungļos 
zem klajas debess! Kaut kas traks!  

Alma turpina: „Cēlāmies piecos 
no rīta, paēdām brokastis un sa-
kārtojāmies startam. Mūsu no-
metnes lielākoties atradās upes 
krastā, izņemot vienu nakti, kad 
gulējām dziļi mežā. Gulējām 
brīvā dabā guļamtīklā, kurš bija 
aprīkots ar pretmoskītu tīklu. 
Parasti startējām katru dienu 
septiņos no rīta. Pārtikām galve-
nokārt no speciālās sausās pārti-
kas, ko vienkārši aplej ar ūdeni, 
un sporta uztura, kā arī vēl citām 
lietām, ko nu kurš bija paņēmis 
līdzi. Visas nepieciešamās mantas 
paši nesām līdzi. Un tas nozīmē, 
ka tev jāskrien pa džungļiem ar 
apjomīgu mugursomu, kas sver 
10–15 kilogramu. Daži no rīta 
aplīmēja kājas ar plāksteriem, lai 

apavi neberž un nerodas tulznas, 
citi uzvilka čūsku sargus – tā-
dus kā vieglus zābakus. Obligātā  
ekipējuma aprakstā bija arī teikts, 
ka mačete nav obligāta.”

FLORA UN FAUNA DŽUNGĻOS
Svešvārdu vārdnīcā atrodu, ka 
mačete ir „…liels, smags nazis 
cukurniedru novākšanai un taku 
izciršanai saaudzēs”. Kaut kas 
tāds, kas palicis no Dienvidame-
rikas iedzimtajiem – indiāņiem, 
kuri prata tik klusi un nemanāmi 
iet pa džungļiem, ka viņu gaitu 
salīdzināja ar kaķveidīgo dzīvnie-
ku pārvietošanās mākslu. 

Droši vien skrējējs džungļos, 
kuram svarīgi maratonu no-
skriet pēc iespējas ātrāk, nevar 
atļauties izvairīties no visādiem 
dabiskajiem šķēršļiem un dabas 
veidojumiem, vai ne? Kādi tad 
ir īsti džungļi? Alma: „Īstenībā 
džungļi – tas nozīmē ļoti dažādus 
mežus un dažādu augu valsti. Tur 
ir viss – gan purvi, gan meži, gan 
pludmales, bija tuksnešainākas 
un sausākas, kā arī mitrākas vie-
tas. Pilns ar čūskām, kukaiņiem,  
zirnekļiem un skorpioniem… 
Džungļos ir ļoti daudz putnu, – 
tu skrien, un visu laiku fonā ir 
džungļu troksnis! Un nemitīgi 
jāskatās zem kājām, kur skrien, 
jo lielākoties trase veda pa īstiem 
džungļiem, kur ir gan koku sak-
nes, gan nogāzušies koki, bedres, 
kuras zem sabirušajām lapām ne-
maz nav redzamas, tā ka brīžiem 
pamats zem kājām var pat pazust. 
Trase bija iezīmēta – kokos un 
krūmos sakarinātas lentītes, bet, 
ja godīgi, marķējums bija diez-
gan slikts, un brīžam sanāca arī 
nomaldīties.” 

Vai neomulīgi nebija? Ja katrs 
dalībnieks skrien citā tempā, 
skaidrs, ka lielākoties nācās skriet 
vienai. Alma: „Man džungļos pa-
tika, es tur ļoti labi jutos. Protams, 
visu laiku bija grūti – galvenokārt 
tāpēc, ka tropu klimats ir karsts 
un mitrs – gaisa temperatūra ap-
tuveni +45 grādi pēc Celsija. 

Apģērbs, apavi? Nekas īpašs, 
viss tas pats, kas Latvijā. Nekādi 
ekstrēmi notikumi ar mani nega-
dījās, vienīgais – regulāri iekoda 
pa kādai lapsenei.” Izklausās pa-
visam vienkārši, bet vai tā patie-
šām arī ir? Alma atzina, ka īpaši 
smaga šķitusi skrējiena pēdējā 
diena. Savukārt „Radio 5” žurnā-
listiem viņa izteicās, ka visgrūtāk 
bijis izturēt klimatiskos apstāk-
ļus, nu un, protam, fiziskā slodze. 
Jo, lai kā gatavotos šādam mara-
tonam, Latvijā tomēr nav iespē-
jams sagatavoties tropu klima-
tam. Acīmredzot Almai šajā ziņā 
paveicās, ka organisms pieņēma 
šos ekstremālos apstākļus. Kas 
zina, varbūt kādā no iepriekšējām  

Skriet, lai dzīvotu
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dzīvēm viņa bijusi indiāniete un 
dzīvojusi tieši Amazones lietus-
mežos? Bet par fizisko slodzi lie-
cina fakts, ka Džungļu maratona 
laikā zaudēti 3–4 kilogrami sva-
ra. Pēc atgriešanās mājās tos gan 
esot ātri atguvusi.

DIVI KREDO JEB DEVĪZES
Kā jau ķekaviete no Alejām, Alma 
mācījusies Pļavniekkalna sākum-
skolā, pēc tam Rīgā, Āgenskalna 
Valsts ģimnāzijā. Vai sports viņai 
bijis tuvs, tā sakot, jau no bērna 
kājas? Vai skolā sporta stundas 
bija vismīļākās? Varbūt vecāki 
ir sportisti un jau kopš mazām 
dienām meitu radinājuši pie fi-
ziskām nodarbēm? Alma puri-
na galvu: „Nu nē! Nebija tā, ka 
man sporta stundas nepatiktu, 
bet, jāteic, sporta skolotāji arī ne 
vienmēr prot skolēnus motivēt 
nodarboties ar sportu. Visu lai-
ku esmu kustējusies. Nu, ne no-
pietni, bet vienmēr kaut ko esmu 
darījusi. ”

Skaidrs – viens no viņas dzī-
ves kredo jeb devīze ir: „Vairāk 
kusties!” Un, jo biežāk, jo labāk. 
Tiem, kuri ikdienā nodarbojas ar 
kādu sporta veidu, citāda devīze 
nemaz nevar būt. Protams, skrie-
šana ne tuvu nav visa viņas dzīve, 
tikai daļa no tās. Alma mācās par 
fizioterapeiti Rīgas Stradiņa uni-
versitātes 2. kursā. Pirms tam stu-
dējusi bioloģiju. „Man vienmēr 

paticis būt pie dabas, arī bioloģija 
man tuva, un viss ir ļoti forši, to-
mēr vienā brīdī sapratu, ka sevi 
šajā jomā neredzu un ka varbūt 
fizioterapeits ir tā profesija, kurā 
varētu kaut ko tālāk darīt. Jopro-
jām sevi meklēju,” – tā Alma, 
liekot nojaust otru savas dzīves 
devīzi: „Tuvāk dabai!” Nodomā-
ju, ka arī fizioterapeits būtībā  
aicina cilvēku vairāk kustēties un 
atgriezties pie dabas, jo ārstē bez 
zālēm: ar ārstniecisko vingrošanu 
un citām fiziskām aktivitātēm, 
pastaigām svaigā gaisā, masāžu, 
dažādām fizikālām procedūrām 
u.tml.

VIENKĀRŠI VAĻASPRIEKS
Un tomēr. Kurā brīdī radās šī 
aizraušanās – skriešana? Alma: 
„Sāku skriet pirms sešiem gadiem.  
Sāku ar mazumiņu, un tad palē-
nām, pamazām aizgāja… Sāku-
mā nebija konkrētu mērķu, bet 
tad noskrēju savu pirmo pusma-
ratonu – 21 kilometru Rīgā, tad 
pirmo maratonu – 42 kilometrus 
garu distanci Valmierā. Tas noti-
ka nejauši – divas nedēļas pirms 

tam mani vienkārši pierunāja. 
Tad noskrēju 55 kilometrus garo 
skrējienu Siguldā, un tad jau bija 
skaidrs, ka tas aizrauj. Jā, man 
patīk ilgi skriet, patīk būt dabā 
un patīk tā atmosfēra, kas tur 
valda.” Vai labāk tīk skriet bariņā 
vai vienai pašai? „Gan – gan. Tās 
ir divas pilnīgi dažādas lietas. Ja 
tu skrien viens, tad esi viens ar 
savām domām, ja skrien bari-
ņā, tad ir vieglāk, it īpaši garajās 
distancēs, jo tad pļāpājot nejūt, 
kā paiet laiks. Viens meditē, otrs 
ada, trešais dzied, bet vēl kāds 
skrien. Tagad jau bez skriešanas 
es vairs nemaz nevaru! Skrienu 
4–5 reizes nedēļā. Tepat pa Ķe-
kavas mežiem, Alejās gar putnu 
fermām… Pa asfaltu gan man 
nepatīk. Distances ir dažādas – 
sākot no sešiem, astoņiem kilo-
metriem līdz pat 50 kilometriem. 
Skrienu atkarībā no sajūtām. Un 
neatkarīgi no laikapstākļiem. Arī 
ziemā, jo skrienot jau nav nekā-
das atšķirības, tikai vairāk drēbju 
kārtu jāvelk…”

SKRĒJIENS – CĪŅA AR SEVI
Nepajautāju Almai, kāpēc viņa 
skrien. Tas šķita pats par sevi 
saprotams. Kāpēc cilvēki vispār 
skrien? Lai labi justos. Lai zau-
dētu svaru. Lai pierādītu sev un 
citiem, ka tu kaut ko vari. Lai pa-
tīkami pavadītu laiku dabā. Lai 
tiktos ar domubiedriem. Lai at-

slēgtos no ikdienas. Lai ķermenis 
normāli funkcionētu un nebūtu 
jau jaunībā jāmeklē fizioterapeits 
vai rehabilitologs. Lai atgādinā-
tu, ka daba radījusi cilvēku nevis 
nemitīgai sēdēšanai – pie datora, 
televizora, auto stūres, bet gan 
skraidīšanai pa mežiem un lau-
kiem, lai sagādātu sev pārtiku… 
Skrien, lai dzīvotu. Ir desmitiem 
iemeslu, lai skrietu. Un tikpat 
daudz, lai neskrietu. Cilvēki ir tik 
dažādi. Un dažādas ir arī viņu iz-
vēles iespējas.

VISĀ ŠAJĀ LIETĀ 
APBRĪNOJAMAS MAN 
ŠĶIET DIVAS LIETAS
Pirmā. Izlasot jau Almas piemi-
nēto interviju portālā „Delfi.lv”,  
uzzināju to, ko viņa man nepa-
spēja pastāstīt vai varbūt negri-
bēja pieminēt. Par to nebūtu jā-
brīnās, jo par paša grūtībām un 
neveiksmēm nav viegli runāt. 
Izrādās, maratonu skriešanas pie-
redze viņai nebūt nav veidojusies 
gluži kā pa diedziņu. 2014. gadā 
Alma piedalījās skrējienā apkārt 
Monblānam (168 km), bet finišu 
nesasniedza. Savukārt pērn Lat-
vijas studentei smagi gāja Horvā-
tijā 160 kilometru garā skrējienā. 
Intervijā viņa pati atzīst: „Tā bija 
laba mācība.” Cepuri nost, ka 
pēc visa tā Alma tomēr apņēmās 
startēt tik grūtās sacensībās kā 
Džungļu maratons Brazīlijā! Un, 

kā redzams, liktenis mēdz būt arī 
dāsns pret tiem, kuri to godam 
nopelnījuši.

Otrs. Manuprāt, šis stāsts pat 
varbūt ir ne tik daudz par Almu 
un viņas fantastisko sasniegumu, 
bet gan par to, cik lielas spēka, 
izturības un enerģijas rezerves 
slēpjas katrā no mums. Neiz-
mantotas. Un tikai dažreiz, kādā 
ekstrēmā situācijā, tu sakoncen-
trējies un – hop! – pārlec pāri 
bezdibenim. Otrā pusē nonācis, 
brīnies: kā es to varēju, no kurie-
nes tāds spēks? Citi saka: „Viss 
slēpjas galvā.” Kā zināms, arī no 
savu smadzeņu iespējām cilvēks 
liek lietā tikai nelielu daļu. Kāpēc 
viens spēj iemācīties piecdesmit 
svešvalodas, bet otrs nespēj lāgā 
apgūt pat vienu? Kāpēc viens var 
noskriet simt kilometru, bet otrs –  
pat dažus ne? Toties otrais atkal 
prot kaut ko tādu, ko pirmais pat 
iedomāties nevar.  Bet varbūt va-
jag tikai gribēt un darīt?…

Taujāju, vai, viņasprāt, citugad 
arī vēl kāds latvietis vai latviete 
varētu piedalīties Džungļu ma-
ratonā. „Protams! Novēlu ikvie-
nam, kuru tas aizrauj, aizbraukt 
un izbaudīt šo pasākumu!” – tā 
saka 2015. gada Brazīlijas Džung-
ļu maratona uzvarētāja Alma 
Vītola. Bet viņa pati iecerējusi 
nākamgad augustā vēlreiz skriet 
apkārt Monblānam.

Diāna Spertāle

23.–24. oktobris: Latvijas 
Jauniešu teātru festivāls–- 
konkurss Raiņa un Aspazijas 
pilsētā Jūrmalā. Festivāla no-
saukums jeb devīze – „Rainis 
un Aspazija TEV”. 

Dalībnieki – deviņi jauniešu  
amatierteātri no Jūrmalas, 
Kuldīgas, Liepājas, Limbažiem, 
Iecavas un Ķekavas, rādot devi- 
ņus iestudējumus. Te bija gan 
Aspazijas dzeja, gan lugas 
„Ragana” un „Sidraba šķidrauts”, 
gan skolēnu pārstāstīta Raiņa pa-
saka „Zelta zirgs” un izrāde pēc 
Raiņa lugas „Jāzeps un viņa brāļi” 
motīviem. Par īpašu pārsteigumu 
bija parūpējušies festivāla viesi – 
Baltkrievijas Valsts kultūras un 
mākslas universitātes teātris-stu-
dija „7Paverh”, kuri izcili nospē-
lēja Raiņa lugu „Pūt, vējiņi!”.

Katrs dalībnieks saņēma kādu 
atzinības rakstu un labus vārdus, 
bet speciālbalvas festivālā bija 
tikai trīs – divas labākajiem ak-
tieriem un viena īpaša, kuras sā-
kotnēji nemaz nebija nomināciju 
sarakstā, proti, par oriģinālāko 
dramaturģiju. To ieguva režisore 
Estere Pumpura par teatrāli nepie- 

radināto performanci „5 Raiņi  
un Aspazija”. Liels paldies Sandai 
Zālamanei, kura deva ideju par 
to, ka Ķekavas bibliotēkā par 
godu Raiņa un Aspazijas jubile-
jai būtu nepieciešama šāda veida 
performance. Sākotnēji domā-
jām, ka to spēlēsim tikai pāris rei-
žu, bet tagad kļuvis skaidrs, ka „5 
Raiņi un Aspazija” tikai sāks ap-
dzīvot labākās Latvijas bibliotē-
kas, jo aicinājumi ciemos mums 
tagad ir pat no Baltkrievijas.  

Žūrija, kurā darbojās drama-
turgs Jānis Balodis un režisori 
Juris Jonelis un Imants Jaunzems, 
bija patiesi aizkustināti un priecīgi 
par to, ko viņi redzēja „5 Raiņos 
un Aspazijā”, par režisora darbu, 
tīro dramaturģisko līniju, par reži-
sores Esteres darba stilu un veidu, 
kādā viņa strādā ar saviem aktie-
riem, par gaumīgi izmantoto paš-
ironiju un pārsteigumu pilniem 
risinājumiem, par izcili izjustu tel-
pu un tās iedzīvināšanu, par pras-
mi sasaistīt stāstu un notikumus 
līdz smalkākajam niansēm. Žūrija 
veltīja mūsu performancei ļoti 
daudz labu vārdu un iedrošināja 
Esteri turpināt darboties ne tikai 
režijā, bet arī dramaturģijā. 

Lielākais pārsteigums Jaunā 
Miltu teātra dalībniekiem bija, 
kad žūrija vienprātīgi atzina  
„5 Raiņus un Aspaziju” par fes-
tivāla laureātu. Atgriezāmies no 
festivāla ar divām lielākajam un 
nozīmīgākajām nominācijām un 
skaistām dāvanām no Jūrmalas 
māksliniekiem. Par to mums 
jāsaka paldies režisorei Ligitai 
Smildziņai no studijteātra „Aka” 
Rīgā, bez kuras ieteikuma, ka 
Jaunā Miltu teātra „5 Raiņi un 
Aspazija” ir kaut kas tāds, „kas 
noteikti jāredz!”, mēs šajā festivā-
lā nebūtu piedalījušies, jo prog-
ramma jau bija apstiprināta, bet 
Ligita bija pārliecinājusi festivā-
la organizētāju un režisori Daci 
Umbraško, ka šo Jaunā Miltu 
teātra veikumu, ko viņa bija re-
dzējusi vasarā jauniešu festivālā 
Tīnūžos, ir jāredz visiem, jo īpaši 
šajā festivālā. Jāpiebilst, ka šī izrā-
de bija ugunskristības arī dažām 
Miltu teātra jaunajām aktrisēm – 
Signei Zolei, Gerdai Kūkumai un 
Samantai Alisei Rasmusei, kuras 
kolektīvā ienākušas tikai šoruden 
un ar uzdevumu tika galā lieliski. 
Aktierus uzslavēja arī žūrija. 

Tuvākās Jaunā Miltu teātra  

izrādes – 28. novembrī plks.19 
Priskilla fon Fāko „Tev ir šī 
Pasaciņa” (režija – Estere 
Pumpura, mūzika – Valērijs 

Cīrulis). Visi mīļi aicināti, jo iz-
rādi šosezon Ķekavā spēlēsim pē-
dējo reizi. 

Jaunais Miltu teātris

Jaunais Miltu teātris atgriezies ar sasniegumiem

Mirklis pēc izrādes „5 Raiņi un Aspazija”.

Viens meditē, otrs 
ada, trešais dzied, 
bet vēl kāds skrien. 
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BALOŽU PILSĒTAS 
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS 
KULTŪRAS NAMS
14. novembrī plkst. 18 Kon-
certs „Vēstules. Dzeja. Latvija”.
14. novembrī plkst. 22 Balle ar 
grupu „Galaktika”. Biļetes cena: līdz 
10. novembrim – 8 eiro, pasākuma 
dienā – 10 eiro.
18. novembrī plkst. 17 Antras 
Cilinskas jaunā dokumentālā fil-
ma „Laimes formula” par Latvi-
jā dzīvojošu cilvēku svarīgiem ri-
tuāliem, lai cilvēks kļūtu laimīgs, 
vesels, iedvesmas bagāts. Biļetes 
cena 2 eiro. 
25. novembrī plkst. 10 Radošās 
apvienības „Nomadi” izrāde bēr-
niem „Ziemas māja”, vietu skaits 
ierobežots. Biļetes cena 4 eiro.
27. novembrī plkst. 19 Izrāžu 
apvienības „Pannas Teātris” piedzī-
vojumu komēdija „Bruņota un 
bīstama”. Galvenajā lomā – Zane 
Daudziņa. Izrādes autore  Aiva  
Birbele, režisors Juris Rijnieks. 
Biļetes cena 6, 8 un 10 eiro.
29. novembrī plkst. 16 Kamer-
mūzikas koncerts „Francija. No-
skaņu ainas” Pirmajā Adventā.  
Piedalās: Andžela Goba, Ilona 
Meija, Herta Hansena, Dace Kļava.  
Biļetes cena 3–4 eiro (iepriekšpār-
došanā – 2,50 eiro).
4. decembrī plkst. 18 Režisores 
Ievas Ozoliņas dokumentālā 
filma „Mans tēvs baņķieris”. 
Biļetes cena 2 eiro.
6. decembrī plkst. 13 Ķekavas 
Mūzikas skolas pedagogu Diānas 
Zandbergas un Natālijas Grigo-
rovičas-Skarbinikas audzēkņu 
koncerts Otrajā Adventā.

DAUGMALES PAGASTA 
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES 
KULTŪRAS NODAĻA 
11. novembrī plkst.18 Lāčplēša 
dienas lāpu gājiens no Daugmales 
pagasta pārvaldes ēkas, lai pie Važu 
rāvēja noliktu svecītes par godu 
Brīvības cīņās kritušajiem. Lāpas 
gājienam nodrošina Daugmales 
pagasta Kultūras centrs.
16. novembrī plkst. 18 Latvijas 
Republikas proklamēšanas ga-
dadienai veltīts koncerts „Mani 
vārdi Latvijai” Daugmales mul-
tifunkcionālajā centrā. Piedalās 
Daugmales folkloras kopa un 
Daugmales pamatskolas 5.–9. 
klašu koris. Ieeja bez maksas.

ĶEKAVAS PAGASTA 
KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
13. novembrī plkst. 19 Dzintras 
Gekas dokumentālā filma „Die-
va putniņi”. Biļetes cena 2 eiro.

14. novembrī plkst. 17 Sadrau-
dzības koncerts „Kopā mūzikā”. 
Ielūdz vokālais ansamblis „Jūti”, 
jauktais koris „Mozaīka” un jau-
niešu koris „Nāc līdzās!”, kurā 
muzicē jaunieši ar īpašām vaja-
dzībām. Ieeja bez maksas.
20. novembrī plkst. 18 Sandija 
Semjonova dokumentālā filma 
„Ar domu par labāku pasauli”;
Kārļa Lesiņa dokumentālā filma 
„Senegāla. Džamagenas stāsts”;
filma par Indonēziju „1000 jū-
dzes Sumatrā”. Ieeja bez maksas.
26. novembrī plkst. 19 Komēdi-
ja „Sauc, es nākšu!” pēc A. Gaļina 
lugas motīviem. Režisors F. Deičs.  
Lomās: G. Virkava, A.Ozoliņa,  
J. Rafalsons. Biļetes cena 5,50–7 eiro,  
„Biļešu paradīzes” kasēs.
28. novembrī plkst. 14 Ziemas-
svētku egles iedegšana kopā ar 
deju grupa „Daina”.
28. novembrī plkst. 18.30 Lat-
viešu danču vakars.
5. decembrī plkst. 16 Vīru kora 
„Ķekava” 45 gadu jubilejas kon-
certs „Nu atnāca mana reize”. 
Diriģenti: A. Platpers, E. Briņķis. 
Solisti: B. Ozoliņa, J. Strikaite,  
U. Roze. Koncertmeistare: kom-
poniste I. Arne. Biļetes cena 3 eiro.
11. decembrī plkst. 18 Doku-
mentāla filma „Ručs un Norie”. 
Biļetes cena 2 eiro.
18. decembrī plkst. 13 Ziemas-
svētku atpūtas pasākums se-
nioriem. Priekšnesumus sniegs 
mākslas vingrotājas, muzicēs 
Kaspars Gulbis.

27. decembrī plkst. 18 Kompo-
nista un marimbas virtuoza Ri-
harda Zaļupes koncerts „Ziemas 
atmosfēras”. Biļetes cena 8 eiro, 
koncerta dienā – 10 eiro.
31. decembrī plkst. 22 Jaunā 
gada sagaidīšanas balle kopā ar 
grupu „Pagrabs”.

KATLAKALNA 
TAUTAS NAMS 
13. novembrī plkst. 19 
Dz. Gekas dokumentālā filma 
„Dieva putniņi” – stāsti par to 
cilvēku likteņiem, kuri, bēgot no 
svešas varas, nokļuva Rietumos. 
Biļetes cena 2 eiro.
14. novembrī plkst. 12 Valsts 
svētku pasākums, visu paaudžu 
sadziedāšanās „Sirds dziesmas 
Tēvzemei” kopā ar dziesminieci 
Austru Pumpuri un Uldi Ozolu, 
Kristīni Sudmali-Lociku, Kristapu 
Sudmali. Ieeja bez maksas.
21. novembrī plkst. 18 Pļav-
niekkalna sākumskolas sporta 
zālē vidējās paaudzes deju kolek-
tīva „Savieši” 15 gadu jubilejas 
koncerts „Tinu, pinu kamoliņu”.  
Koncertā piedalās kolektīvi 
„Degsme”, „Janita”, „Katlakalns”. 
Ieeja bez maksas.
25. novembrī plkst. 18 Seno 
amatu darbnīca – Ziemassvētku 
puzuru darināšana kopā ar meista-
ri Madaru Briedi. Obligāta iepriek-
šēja pieteikšanās pa tālr. 28846708 
(Gunta). Dalības maksa 5 eiro.
1. decembrī plkst. 10 Atzīmē-
jot leļļu animācijas žanra Latvijā 
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
pamatlicēja A. Burova 100 gadu 
jubileju – meistara filmu prog-
ramma: „Ki-ke-ri-gū!”, „Puķu 
Ansis”, „Bums un Piramidons”,  
„Si-si-dra” un „Tīģeris Ņau-Ņau”.  
Biļetes cena 1 eiro.
1. decembrī plkst. 11 Filma jau-
niešiem „Pazust Latgalē!”. Pir-
mo reizi četri galvenie ekstrēmie 
sporta veidi apvienojas vienreizējā 
piedzīvojumā tepat savā dzimtajā 
zemē. Skeitbordisti, skrituļslidotā-
ji, MTB un BMX braucēji tiek iesē-
dināti busiņā un uz 12 dienām pa-
laisti savā vaļā.  Biļetes cena 2 eiro.
4. decembrī plkst. 19 Ināras 
Kolmanes filma „Ručs un Norie”.  
Biļetes cena 2 eiro.
5. decembrī plkst. 17 Nāc kopā 
ar bluķa vilcējiem – caur Bērzu ielu 
uz Pļavniekkalna ielu, nesot svētību 
savam namam un dzimtai. Bluķa sa-
dedzināšana, laba vēlējumi, rotaļas, 
svētku egles iedegšana pie Katla- 
kalna Tautas nama pēc plkst. 18 
kopā ar folkloras kopa „Rāmupe” 
un „Kupkemis” no Lietuvas.

ĶEKAVAS 
KULTŪRAS NAMS 
14. novembrī plkst. 17 Sieviešu 
kora „Daugaviete” 40 gadu dar-
bības jubilejas koncerts „Dzies-
ma tavā sirdī”. Ieeja bez maksas. 
17. novembrī plkst. 19 Valsts 
svētku svinīgais pasākums „Stāsti  
Latvijai”. Ķekavas novada Goda pil-
soņu apbalvošana. Dziesmas, dejas 
un svētku balle. Ieeja bez maksas. 
28. novembrī plkst. 19 „Jaunā 

Miltu teātra” izrāde „Tev ir šī pa-
saciņa”. Biļetes cena 1 eiro.
29. novembrī plkst. 12 Rok-
darbu pulciņa „Labieši” radošās 
darbnīcas – Vientuļo zeķu tik-
šanās – veidosim rotaļlietas un 
ķekatu maskas no līdzpaņemtām 
zeķēm. Ieeja bez maksas. 
10. decembrī plkst. 19 Ķekavas 
kultūras nama deju grupu labda-
rības koncerts „Pasauli sasildīt!”.
13. decembrī plkst. 16 Ziemas-
svētku ieskaņu koncerts „Oranžs, 
sarkans un sudrabaini zils” ar 
dziedātāju Evitu Zālīti, ģitāristi 
Ilzi Grunti, obojisti Ievu Nīmani. 
Biļetes cena 8 eiro.

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪ-
BAS MUZEJS
Pastāvīgā ekspozīcija: „Ķekava laiku 
lokos”; „Mākslinieka un novadnieka 
E. Ozoliņa dzīve un daiļrade”; „Ķe-
kava bildēs senāk un tagad”; „Foto  
K. Gulbis”; „Latvijas karikatūristi”.
11. novembrī plkst. 17
Izstādes „Kara ceļi Ķekavas no-
vadā” atklāšana. Apskatāma līdz 
30. decembrim
10. decembrī plkst. 17 Tikšanās 
ar dāvinātājiem un muzeja drau-
giem Doles Tautas nama zālē. 
Mazā mākslinieka Leonarda 
Lindes 12 mēnešu kalendāra –  
izstādes prezentācija.

Sekojiet līdzi kultūras noti-
kumiem arī sociālajos medijos:  
facebook.com/KekavasNovads, 
twitter.com/kekavas_novads un in-
terneta vietnē www.parkulturu.lv.


