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Tūrisma sezonas atklāšanas ietvaros pirmo reizi notika Daugmales pilskalna svētki.

Izzina Lietuvas skolotāju pieredzi 5. lpp.

Bērnu sporta svētki  8. lpp.

Ķekavas novada tautastērps  12. lpp.

Saņem barikāžu piemiņas zīmes  3. lpp.

Maijā Ķekavas novadā ar daudzpusīgu programmu tika atklāta tūrisma sezona. No rīta interesentiem bija 
iespēja doties ekskursijā pa novadu, pēcpusdienā – izbaudīt 12. gadsimta elpu Daugmales pilskalna svētkos, 
bet vakarā – piedalīties Muzeju nakts 2011 pasākumā Kaimiņi Ķekavas novadpētniecības muzejā.

Turpinājums 2. lpp.

Ķekavas vidusskola – ģimnāzija?
Veicot esošās situācijas analīzi par skolu 

tīklu efektivitāti, ņemot vērā pieejamības 
un izglītības kvalitātes aspektus, Ķekavas 
novada pašvaldība iecerējusi virzīt Ķekavas 
vidusskolu ģimnāzijas statusa iegūšanai. 

Izvērtējot, vai Ķekavas vidusskola 
atbilst noteiktajiem kritērijiem ģimnā-
zijas statusa iegūšanai, pašvaldības 
Izglītības daļa secinājusi, ka vidusskola 
izpilda kritēriju attiecībā uz izglītības 

kvalitāti pēc centralizēto eksāmenu 
rezultātiem, bet vēl jāstrādā pie prasī-
bas par nepieciešamo skolēnu skaitu 
10.–12. klasē.

Turpinājums 4. lpp.
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2  aktuāli Ķekavas novads
2011. gada 7. jūnijs

Turpinājums no 1. lpp.
Pilskalnā varēja sastapt un izbaudīt 

daļiņu no 12. gadsimta dzīves – vizi-
nāties vikingu kuģī Pardus, apmeklēt 
senlietu un amatnieku darinājumu tirgo-
tājus, piedalīties senajās cīņās, baudīt 
Rīgas folkloras kopas Vilkači un novada 
folkloras kopu uzstāšanos, iemēģināt 
roku loka šaušanā un nobaudīt auten-
tiski pagatavotu senlaiku zupu.

Apmeklētāju vislielāko uzmanību izpel-
nījās seno cīņu paraugdemonstrējumi, 
imitētais uzbrukums pilskalnam, bērni un 
pieaugušie pulcējās pie loka šaušanas un 
šķēpa mešanas stendiem, nesmādēta tika 
arī vietējo tirgotāju produkcija – medus, 
keramikas izstrādājumi un rotas. 

Dodoties prom no pilskalna svētkiem, 
Rožkalnu ģimene no Salaspils dalījās sa-
vos iespaidos: “Tas bija īstens ģimenes 
pasākums bez liekiem cilvēku pūļiem, ar 
lielisku iespēju pabūt dabā un apgūt senat-
nīgos amatus. Ja kaut kas līdzīgs notiks 
vēlreiz, tad noteikti šeit viesosimies atkal!”

Daugmales pilskalna svētki notika pirmo 
reizi un pasākuma organizatori cer, ka ar 
laiku tie kļūs par tradicionālu notikumu gan 
novada iedzīvotājiem, gan viesiem, kā arī 
ļaus pilskalnam piesaistīt arvien vairāk ap-
meklētāju ne tikai svētkos.

Tūrisma sezonas atklāšanas ietva-
ros vakarā notika Muzeju nakts, kurā 

pulcējās 480 interesentu, lai piedalītos 
aizraujošos un asprātīgos konkursos un 
sacensībās, mielotos ar kaimiņa kebabu, 
par brīvu aplūkotu Ķekavas novadpēt-
niecības muzeja ekspozīcijas, vizinātos 
zirgu pajūgā un noskatītos Jauno Miltu 
teātra iestudēto lugu Kaimiņi, kas te-

ātra izpildījumā pārpildīja Doles tautas 
nama zāli ar ieinteresētiem skatītājiem. 
Muzeju nakts pasākuma apmeklētāja 
Eleonora neslēpj: “Lepojos ar sava no-
vada kultūras darbiniekiem un pasakos 
par burvīgo vakaru!”

Arta Platace

Daugmales pilskalna svētkos ikviens varēja izmēģināt roku loka šaušanā.

Tūrisma sezona atklāta 
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Izdevumā Ķekavas Novads publicētie materiāli  
ne vienmēr atspoguļo Ķekavas novada Domes viedokli. 
Par faktu, personu un vietvārdu precizitāti atbild autors. 

Jāņi ir laiks, kad gaisma uzvar tumsu.
Laiks, kad spēku smeļamies dabā – rīta rasā, 

Jāņu zāļu burvībā un Jāņuguns dzirksts siltumā. 
Novēlu visiem novada iedzīvotājiem smelties 

un saglabāt šo dabas maģisko spēku!

Ķekavas novada Domes vārdā – 
Roberts Jurķis,

domes priekšsēdētājs

12. maijā 100. dzimšanas dienu svinēja 
Vilma Bergmane, bet 19. maijā – Zenta 
Mangule no Ķekavas!

Ķekavas novada Domes pārstāvji, vie-
sojoties jubilejas dienā, vēlēja gaviļnie-
cēm veselību, izturību un spēju saglabāt 
pozitīvo dzīves redzējumu! 

Apsveicam!

Sveicam novadnieces 100. jubilejā!

Zenta Mangule

Jau vairākus mē-
nešus notiek inten-
sīva sagatavošanās 

Ķekavas novada festivālam VIA Ķekava. 
Šajā laikā izveidota festivāla darba grupa, 
kas strādā, lai festivālu noorganizētu pēc 
iespējas interesantāk un lai tas būtu aiz-
raujošs un vērtīgs ikvienam – gan novada 
iedzīvotājiem, gan mūsu viesiem. Esam 
paredzējuši ne tikai spilgtu un plašu kul-
tūras programmu, bet arī dažādas lietišķas 
un izglītojošas aktivitātes. 

Lai saņemtu papildu finansējumu festi-
vālam, sagatavoti un iesniegti izvērtēšanai 
vairāki projekti Eiropas Savienības fondiem. 
Viens no tiem – Ķekavas novada pašval-
dības kultūras aģentūras projekts Eiropas 
pilsoniskās apziņas attīstība: NVO darbības 
stiprināšana – jau apstiprināts. Projekta ie-
tvaros piešķirtais finansējums – 23 000 eiro. 

Festivāla organizēšanā aicinām aktī-
vi piedalīties arī novada uzņēmumus un 
sadarbības partnerus. Sarunu rezultātā 
partneri festivāla ietvaros uzņemas kva-
litatīvi sarīkot dažādas tematiskas aktivi-
tātes. Viens no šādiem pasākumiem būs 
uzņēmēju konference, kuru organizēs SEB  
banka sadarbībā ar reklāmas servisu LETA. 

Konference veltīta transporta un loģisti-
kas tēmai ar mērķi analizēt transporta un 
loģistikas situāciju Latvijā, grūtības, kā tās 
risināt, un iespējas, kā tās izmantot. Tāpat 
iecerēts veidot sadarbības kontaktus, lai 
veicinātu šīs jomas attīstību Latvijā.

Aktīvi tiks iesaistīti profesionāļi, nozaru 
speciālisti, kā arī ārvalstu pārstāvji. Savu da-
lību šajā konferencē konceptuāli apstiprinājis 
arī Eiroparlamenta deputāts Krišjānis Kariņš. 

Gatavojamies 
festivālam 
VIA Ķekava!

Klāt tie gadi, kad gribas  
pacelties spārnos

Pāri visam – gan labam, gan sliktam.
Klāt tie gadi, kad gribas  

veldzēties ziedos,
Un noskūpstīt rasu austošam rītam. 

(Ā. Āre) 

Vilma Bergmane

Fo
to

: a
. F

o
ke

ro
te

pu
bl

ic
it

āt
es

 F
o

to

Ginta Logina, 
Ķekavas novada 

pašvaldības

Sabiedrisko attiecību 

daļas vadītāja
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23. maijā Ķekavas novadā tika atklā-
ta publiska atpūtas vieta pie Dambīša, 
kuru pirms gada pašvaldība nolēma at-
jaunot, veicot tā labiekārtošanu, upes 
gultnes padziļināšanu, sakopšanu un 
hidrobūves remontu.

Kā stāsta Domes Īpašumu lietu komite-
jas vadītājs Arnolds Keisters, atjaunošanas 
un zemes darbus veica SIA Purva Tehni-
ka AE, attīrot Ķekaviņas gultni, izlīdzinot 
krastmalu, iesējot zālāju, atvedot balto 
smilti un izveidojot stāvlaukumu. Darbi 
tika iesākti 2010. gada oktobrī. 

Atpūtas vietas izveides ietvaros tika at-
jaunota un restaurēta arī vecā aizbīdņu 
mezglu ēka, kas jau vairākus gadus tās 
sliktā tehniskā stāvokļa dēļ apdraudēja 
apkārtējos iedzīvotājus, kā arī tika veikti 
profilaktiskie un atjaunošanas darbi ūdens 
atvēršanas aizbīdņiem. 

Turpmāk labiekārtošanas un uzturēšanas 
darbus veiks biedrība Aktīvai Ķekavai, tu-
vākajā laikā ierīkojot ugunskura vietas ar 
soliņiem un galdiņiem, informatīvo stendu, 
pārģērbšanās kabīni, laipu, biotualeti, atkri-
tumu tvertnes, volejbola laukumu un citus 

aktīvās atpūtas elementus. Labiekārtojamie 
elementi būs veidoti no impregnēta un bei-
cēta koka, kā arī tiks izmantoti drošāki un 
izturīgāki elementi no metāla. Ugunskura 
vietas būs izveidotas no laukakmeņiem 
un ugunsdrošiem ķieģeļiem.

Šis projekts īstenots, pateicoties deputā-
tu Arnolda Keistera, Edmunda Veispala un 

Valta Varika neatlaidībai un uzņēmībai, kuri 
spēja pārliecināt sabiedrību un pašvaldības 
vadību par ideju realizēšanu.

Līdz ar Dambīša atklāšanu Ķekavas 
novadā ir par vienu skaistu vietu vairāk, 
kuru novērtēja arī gulbju pāris, kas bija 
ieradies uz nelielo atklāšanas pasākumu.

Līva Benete

aktuāli  3Ķekavas novads
2011. gada 7. jūnijs

Dome lēma

Ķekavas novada Domes sēdē 
26. maijā tika atbalstīta ideja uzsākt 
ūdenssaimniecības attīstīšanu ciematā 
Ziedonis.

Kā stāsta Attīstības daļas vadītāja 
Astrīda Vītola, tad Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija (VA-
RAM) konceptuāli atbalstījusi pašvaldī-
bas lūgumu piešķirt papildu finansējumu 
~ 1,5 miljonu latu apmērā, lai ierīkotu 
kanalizācijas un centralizētās ūdensap-
gādes tīklus (katrs 11 175 metru garumā) 
ciematā Ziedonis. 

“Ņemot vērā finanšu iespējas, šie 
darbi Ziedonī pašvaldības ilgtermiņa 
attīstības programmā mums bija ieplā-
noti tikai 2015. gadā. Bet, pateicoties 
papildu līdzekļiem no Kohēzijas fonda, 
mēs projekta īstenošanu varam sākt jau 
2012. gadā,” skaidro A. Vītola.  

Darbus vadīs SIA Ķekavas nami, un 
tie noritēs jau patlaban īstenotā projek-
ta Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavas 
pagastā, II fāze ietvaros. 

Ziedonī uzlabos 
ūdenssaimniecību

Balstoties uz Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas lēmu-
mu, Ķekavas novada Dome 26. maijā 
atbalstīja papildu veicamos darbus 
Baložu ūdenssaimniecības attīstības 
projekta ietvaros. Darbi tiks veikti no 
šobrīd realizētajā projektā ietaupīta-
jiem līdzekļiem. 

Ietaupījums četru miljonu latu apmē-
rā izveidojies pēc ūdenssaimniecības 
attīstības projekta pirmās kārtas pasā-
kumu būvniecības un būvuzraudzības 
iepirkumu noslēgšanas. 

Par šo naudu tiks paplašināti kanali-
zācijas un ūdensapgādes tīkli Titurgā, 
Veco Baložu teritorijā, Lapeniekos un 
bijušo dārzkopību teritorijās Titurga, 
Buras un Ainava.

Darbus vadīs SIA Baložu komunālā 
saimniecība. 

Papildu nauda 
ūdensapgādei 
Baložos

SVEICAM
novadnieku, Latvijas savienības 

Černobiļa viceprezidentu 

MĀRI ŠOPU
AR APBALVOJUMU –

Triju Zvaigžņu ordeņa  
Zeltītu goda zīmi

par nopelniem Latvijas neatkarības
atjaunošanas periodā un  

sabiedriskajā darbā.

No 13. līdz 16. maijam Ķekavas no-
vada pašvaldības delegācija apmeklēja 
sadraudzības pašvaldību Gostinu Polijā. 

Viens no vizītes mērķiem bija sveikt jau-
no Gostinas pilsētas mēru Jerži Kulaku 
(Jerzy Kulak), kuram šī bija pirmā starptau-
tiskā tikšanās. Mērs ir ne tikai jauns savā 
amatā, viņam ir 28 gadi, bet arī viens no 
jaunākajiem pašvaldības vadītājiem Polijā. 

Delegācija, kuras sastāvā bija Domes 
priekšsēdētājs Roberts Jurķis, deputāti Igo-
ris Mailnauskas un Edmunds Veispals un 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ginta 
Logina, tikās ar mēra vietnieci Elžbetu Pal-
ku (Elżbieta Palka), pašvaldības deputātiem, 
deputātu vadītāju, bijušo mēru Jerži Vožņa-
kovski (Jerzy Woźniakowski), nevalstisko 
organizāciju pārstāvjiem, mūzikas skolas 
direktori un kultūras daļas vadību.

Pašvaldību struktūra Polijā ir citādāka nekā 
pie mums – pilsētas galvu un deputātus ie-
vēl tiešās vēlēšanās, bet no deputātu vidus 
tiek ievēlēts vadītājs. Pilsētas saimniecisko 
dzīvi vada mērs ar savu pārvaldi, politiskos 
lēmumus, kā, piemēram, budžeta apstiprinā-
šanu, pieņem deputāti. Vietējās pašvaldības 

apvienotas rajonu pašvaldībās, un to funkci-
jas sadalītas pa sfērām, piemēram, pilsētas 
pašvaldība atbild par pirmsskolas iestādēm 
un pamatskolām, vietējās nozīmes ceļiem 
un ielām, komunālo saimniecību, savukārt 
rajona pašvaldība – par vidusskolām, rajona 
nozīmes ceļiem un ugunsdrošību. 

Tikšanās laikā abu pašvaldību pārstāvji 
detalizēti apsprieda Gostinas pašvaldības 
un nevalstisko organizāciju delegācijas 
dalību Ķekavas novada pašvaldības sep-
tembrī rīkotajā starptautiskajā festivālā 
VIA Ķekava. Tāpat tika saskaņota kopē-
jo iespējamo Eiropas Savienības fondu 
projektu pieteikumu iesniegšana un citas 
sadarbības iespējas 2011.–2012. gadā, kā 
arī pārrunāta mūzikas skolas audzēkņu 
apmaiņa 2012. gada pavasarī. 

Vizītes ietvaros notika vairākas tikšanās 
ar Gostinas rajona vadību, vadītāju Andže-
ju Pospešenski (Andrzej Pospieszyński) 
un deputātiem, panākot vienošanos par 
sadarbību dažādu projektu ietvaros, kur 
plānots iesaistīt abu pašvaldību vidusskolu 
audzēkņus un pedagogus.

Roberts Jurķis

Gostinā diskutē par sadarbību

Ķekavas novada delegācija kopā ar Gostinas 
pašvaldības vadību

pu
bl

ic
it

āt
es

 F
o

to

Atklāj atjaunoto Dambīti

Atpūtas vieta pieejama bez maksas ikvienam iedzīvotājam, lai atpūstos un labi pavadītu brīvo laiku.

24. maijā Latvijas neatkarības aizstāv-
jiem Ķekavā pasniedza 1991. gada bari-
kāžu dalībnieka piemiņas zīmes, informē 
Saeimas Preses dienests.

Svinīgā pasākumā šādas piemiņas zī-
mes tika pasniegtas 37 barikāžu aizstāv-
jiem no Ķekavas novada. Apbalvojumus 
pasniedza 1991. gada barikāžu muzeja 

direktors Renārs Zaļais. Ar apbalvojamo 
sarakstu var iepazīties interneta vietnē 
kekavasnovads.lv. 

1991. gada barikāžu dalībnieka pie-
miņas zīme ir Latvijas Republikas valsts 
apbalvojums, kas izveidots, lai godinātu 
aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus par  
1991. gada janvārī un augustā parādīto 

drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par 
ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes 
darbā, kā arī tām personām, kuras morāli 
un materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus. 
Pirmā piemiņas zīme pasniegta 1996. gada 
20. janvārī, un līdz šim apbalvots gandrīz 
31 tūkstotis barikāžu dalībnieku.

Vineta Bērziņa

Piemiņas zīmes barikāžu dalībniekiem
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Turpinājums no 1. lpp.
Kā stāsta Izglītības daļas vadītājas viet-

niece Linda Zaķe, tad šobrīd Izglītības un 
zinātnes ministrija plāno veikt grozījumus 
Ministru kabinetu (MK) noteikumos Ģim-
nāzijas un valsts ģimnāzijas statusa pie-
šķiršanas un anulēšanas kārtība un kri-
tēriji, paredzot noteikt, ka uz ģimnāzijas 
statusu var pretendēt izglītības iestāde, 
kuras 10.–12. klasē mācās ne mazāk par 
120 skolēniem (šobrīd 150 skolēnu). Bet, 
lai paaugstinātu prasības iegūtās izglītības 
kvalitātei, iecerēts, ka ģimnāzijās ne mazāk 
kā 60 % izglītojamo mācību sasniegumu 
novērtējumam centralizētajos eksāmenos 
jābūt A, B un C līmenī. Šobrīd novadu 
ģimnāzijām atšķirībā no valsts ģimnāzijām 
šāda prasība netiek izvirzīta. 

Šādas izmaiņas saistītas ar to, 
ka skolēnu skaits valstī pēdējos se-
šos gados samazinājies par 25 % 
un tuvākajos gados prognozējams 
būtisks skolēnu skaita samazinā-
jums tieši vidējās izglītības pakāpē –  
par 30–35 %. Jau šajā mācību gadā septi-
ņas no 24 valsts ģimnāzijām nespēj izpildīt 
kritēriju attiecībā uz skolēnu skaitu.

Ņemot vērā plānotās izmaiņas minētajos 
MK noteikumos, Ķekavas vidusskolai, lai 
iegūtu ģimnāzijas statusu, vien jātiecas īs-
tenot prasību par skolēnu skaitu vidussko-
las klasēs. Šobrīd tās 10.–12. klasē mācās 
~100 audzēkņu. Lai sasniegtu iecerēto, 

nepieciešams piesaistīt vidusskolas klasēs 
vēl 20 skolēnu, tā sasniedzot ģimnāzijai 
noteikto slieksni. 

“Pakāpeniski un mērķtiecīgi paaugstinot 
skolēnu īpatsvaru un domājot par izglītības 
kvalitātes noturēšanu un paaugstināšanu, 
rodas reālas iespējas īstenot ideju par Ķe-
kavas ģimnāziju,” pārliecināta ir Izglītības 
daļas galvenā speciāliste izglītības jautā-
jumos Aija Āre. 

Runājot par izglītības kvalitāti Ķekavas 
vidusskolā un tās atbilstību ģimnāzijas lī-
menim, A. Āre uzsver, ka 2010. gadā cen-
tralizētajos valsts eksāmenos 71 % skolēnu 
novērtējums bija A, B un C līmenī (prasība 
ģimnāzijai – ne mazāk kā 60 %). Jau kopš 
2005. gada Ķekavas vidusskola ar Ādažu 
vidusskolu pēc izglītības kvalitātes vērtēju-
ma atrodas 4.–5. vietā no 24 Pierīgas re-
ģiona vispārējās vidējās izglītības iestādēm.

Saistībā ar izglītības līmeni L. Zaķe no-
rāda uz citu būtisku tendenci Latvijā, ka 
“ieviestais princips nauda seko skolēnam 
veicinājis situāciju, kad izglītības iestādes, 
tostarp valsts ģimnāzijas, cīnās par katru 
skolēnu, nolaižot latiņu – uzņem audzēk-
ņus ar ne tik spīdošām sekmēm, kā tas 
bija noteikts iepriekš”.

Taču, raugoties uz izglītības līmeņa di-
namiku Ķekavas vidusskolā, abas speciā-
listes uzsver, ka pēdējos gados tas strauji 
audzis – 2008. gadā centralizētajos eksā-
menos 65 % audzēkņu saņēmuši A, B un 

C vērtējumu, bet šobrīd tas ir jau 71 %. 
“Mums ir visas iespējas izveidot novadā 
ģimnāziju. Un Ķekavas vidusskola šobrīd 
ir vispiemērotākā. Vēlamies, lai nākotnē 
bērni ar lepnumu varētu teikt – es esmu 
no Ķekavas ģimnāzijas.”

Viedoklis
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2011. gada 7. jūnijs

Īsumā
Balstoties uz Pļavniekkalna sākumsko-

las direktores Agita Baltmanes un vecāku 
padomes priekšsēdētājas Ineses Līces 
iesniegumiem ar lūgumu atļaut nākamajā 
mācību gadā atvērt 5. klasi, Ķekavas no-
vada Domes sēdē 12. maijā tika nolemts 
atbalstīt šo lūgumu. 

Lai ar 1. septembri varētu paplašināt 
Pļavniekkalna sākumskolu un īstenot 
izglītības programmu 1.–6. klasei, pēc 
A. Baltmanes iesnieguma Domei, izriet, 
ka būs jāpaplašina telpas, iznomājot četrus 
moduļus no SIA Cramo un tos novietojot 
virs esošajiem moduļiem. Tāpat vajadzēs 
labiekārtot telpas mācību vajadzībām un 
iegādāties metodiskos materiālus. 

“Pirmsākums šādai idejai bija 2010. gada 
aprīlī, kad saņēmām akreditācijas reko-
mendāciju – sadarbībā ar Ķekavas novada 
pašvaldību turpināt pamatizglītības prog-
rammas īstenošanu līdz 6. klasei. Tad jau 
nāca arī vecāku ierosinājums par 5. klases 
izveidošanu,” stāsta A. Baltmane.

Pļavniekkalna sākumskolas vecāku pa-
domes priekšsēdētāja Inese Līce šī gada 
19. aprīļa iesniegumā Domes priekšsēdētājam 
Robertam Jurķim norādījusi, ka, pēc vecāku 
rīcībā esošās informācijas, “no 31 skolē-
na, kuri mācās Pļavniekkalna sākumskolas 
4. klasēs, tikai aptuveni puse plāno turpināt 
mācības novada ietvaros, ja netiktu paredzēta 
5. klases atvēršana Pļavniekkalna sākumsko-
lā 2011./2012. mācību gadā”.

“Vecāku izvēle par labu citai administratī-
vajai teritorijai tika pamatota arī ar pašreiz 
nepietiekamām sporta infrastruktūras ka-
pacitātēm, lai nodrošinātu visu ieinteresēto 
bērnu sporta nodarbju organizēšanu nova-
da teritorijā, kā rezultātā daļa bērnu jau 
tagad ārpusskolas sporta aktivitātes realizē 
Rīgas pilsētā, kas ir papildu pamudinājums 
vecākiem izšķirties par mācībām 5. klasē 
kādā no Rīgas pilsētas izglītības iestādēm.”

Pēc vecāku domām, sporta infrastruk-
tūras objektu izbūve pamudinātu Ķekavas 
novadā dzīvojošo bērnu vecākus izvēlēties 
bērniem vispārējo pamata un vidējo izglītī-
bu iegūt kādā no novada teritorijā esošām 
izglītības iestādēm arī pēc sākumskolas. 

Kā stāsta sākumskolas direktore, tad šo-
brīd notiek darbs pie izglītības programmas 
1.–6. klasei sagatavošanas un licencēšanas. 

Vineta Bērziņa

Divi Ķekavas novada pašvaldības 
sociālā dienesta speciālisti maijā va-
dības un sociālā darba augstskolā  
Attīstība apguva sociālā darba metodes 
ar imigrantiem. 

Lekciju kursi norisinājās mācību 
programmas Inovatīvās pieejas starp-
profesionāļu komandas darbā ar trešo 
valstu valstpiederīgajiem ietvaros, ko 
finansē Eiropas Integrācijas fonds.

Vineta Bērziņa

Lai sakoptu apkārtējo vidi un pada-
rītu vieglāku zālāja sakopšanu, pašval-
dības Vides un labiekārtošanas daļa 
maijā organizēja nozāģēto koku celmu 
frēzēšanu. 

Pēc labiekārtošanas speciālistes Intas 
Arbačevskas teiktā, ar speciālu tehniku 
tika izfrēzēti koku celmi, kas palikuši 
pēc bīstamo un veco koku nozāģēša-
nas pēdējo gadu laikā. Piemēram, no 
veciem celmiem atbrīvojušies Ķekavas 
un Daugmales centri, kā arī Pikstu ceļš 
pie Daugmales pamatskolas.

Lai iedzīvotājiem būtu patīkamāka un 
ērtāka piekļuve atpūtas vietām pie Dau-
gavas, Ķekavas novada pašvaldības 
Vides un labiekārtošanas daļa pirms 
vasaras sezonas uzstādījusi jaunas 
trepes Katlakalnā, Ievu ielas galā pie 
Daugavas.

Ķekavas novada labiekārtošanas nolūkos 
atjaunotas arī vienas kāpnes, kas ved uz 
saliņu no bērnudārza Ieviņa stāvlaukuma. 

Pie Ķekavas sākumskolas plānots 
izveidot sporta laukumu, kur ikviens 
varēs uzspēlēt volejbolu, futbolu, bas-
ketbolu un nodarboties ar vieglatlēti-
ku, piemēram, tāllēkšanu, 100 metru 
un garo distanču skrējienu, informē 
Ķekavas novada pašvaldības sporta 
aģentūras direktore Dace Cīrule.

Lai saņemtu Eiropas Lauksaimnie-
cība fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
finansējumu sporta laukuma izveido-
šanai ar multifunkcionāliem laukuma 
segumiem, Sporta aģentūra sagatavo-
jusi projektu. Projekta kopējā summa 
plānota ~ Ls 23 000, kur ~ Ls 6000 
ir pašvaldības līdzfinansējums, bet 
Ls 17 000 – ELFLA.

Līdz šim tika veikti sagatavošanas un 
labiekārtošanas darbi, piemēram, izzā-
ģēti krūmi un pārvietots gājēju celiņš, 
bet jūnijā sākas sporta laukuma izbūve.

Paplašina Pļavniekkalna sākumskolu 

Esošie moduļi pie sākumskolas tika uzstādīti pērn 1. septembrī.

Apgūst sociālās darba 
metodes ar imigrantiem

Izfrēzē koku celmus

Jaunas kāpnes  
pie Daugavas

Ķekavā top  
sporta laukums
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“Ieceri Ķekavas vidusskolai iegūt 
ģimnāzijas statusu vērtēju pozitīvi. 
Tā kā skola ģimnāzijas nosaukumu 
var iegūt, izpildot noteiktas prasības, 
no kurām viena ir noteikta līmeņa re-
zultāti centralizētajos eksāmenos, tad 
ģimnāzijas statuss skolēniem, vecā-
kiem un sabiedrībai ir skolas izglītības 
kvalitātes rādītājs. Skolotājiem un sko-
lēniem tas savukārt uzliek pienākumu 
šo kvalitāti saglabāt.

Kā varētu piesaistīt skolēnus, lai 
izpildītos ģimnāzijas kritērijs par 
skolēnu skaitu? Papildinot esošās 
izglītības programmas un piedāvājot 
papildu izglītības iespējas, piemēram, 
trešās svešvalodas apguvi. Te būtu 
vietā skolēnu un vecāku ieteikumi. 
Svarīgi arī uzlabot mācību kabinetu 
aprīkojumu.”

Sandra Pugovka,
Ķekavas vidusskolas direktore

Ķekavas vidusskola – ģimnāzija?



Ķekavas novada pašvaldība 26. mai-
jā pulcēja labākos novada audzēkņus 
un viņu pedagogus, lai sveiktu viņus 
par sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs, sportā, valsts un starptau-
tiskajos konkursos. 

Par augstiem sasniegumiem valsts un 
starptautiskajos konkursos un mācību olim-
piādēs svinīgajā pasākumā naudas balvu 
saskaņā ar pieņemtajiem Ķekavas novada 
Domes saistošajiem noteikumiem saņēma 
33 audzēkņi un 18 pedagogi par audzēkņu 
gatavošanu dalībai šajos pārbaudījumos. Bet 
pārējie saņēma atzinības rakstus un balvas 
par veiksmīgu dalību dažādās aktivitātēs. 

Olimpiešu svētkos 64 pedagogus un vai-
rāk nekā 100 skolēnus sveica Ķekavas no-
vada Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis, 
priekšsēdētāja vietnieks Juris Krūmiņš un 
Izglītības komitejas vadītājs Juris Jerums.

Muzikālu priekšnesumu dāvāja Ķekavas 
novada jauniešu simfoniskais orķestris, kas 
nesen atgriezies no starptautiskā konkur-

sa Beļģijā ar iegūto 1. vietu simfonisko 
orķestru grupā.

Ar labāko audzēkņu un pedagogu sasnie-

gumiem plašāk var iepazīties interneta vietnē 
www.kekavasnovads.lv. sadaļā .

Vineta Bērziņa

Lai iepazītos ar kaimiņu pieredzi iz-
glītības jomā, 16. maijā uz Šauļu rajona 
pašvaldību Lietuvā devās vairāk nekā 
30 skolu un bērnudārzu vadītāju, depu-
tātu un izglītības speciālistu no Ķeka-
vas, Salaspils, Olaines, Garkalnes un 
Siguldas novada.

Vizītes sākumā Latvijas pārstāvjus 
sveica Šauļu rajona pašvaldības vadītājs 
Algimantas Gaubas, kurš iepazīstināja 
ar pašvaldību, tās darbību un piešķirto 
finansējumu izglītībai. Pēc viņa teiktā, 
šogad Šauļu rajona pašvaldības budžets 
ir ~ 20 milj. latu, ~ 40 % no tiem atvēlēti 
izglītībai. Viņš izteica cerību, ka Šauļu ra-
jona pašvaldība ar Ķekavas novada paš-
valdību, kas bija šīs vizītes rīkotāja, nā-
kotnē varētu sadarboties ne tikai konkrēta 
projekta ietvaros, bet arī noslēgt vispusīgu 
sadarbības līgumu.

Savukārt Šauļu rajona pašvaldības Iz-
glītības un sporta departamenta vadītājs 
Gintautas Sinickas klātesošos informēja 
par Lietuvas sistēmas izglītību, jaunajām 
izmaiņām Izglītības likumā un pašvaldības 
Izglītības nodaļas darba organizāciju. 

Latvijas pārstāvjus interesēja jautājumi 
par bērnu sagatavošu skolai bērnudārzos, 
par izglītības nodrošināšanu bērniem ar 
īpašām vajadzībām un valsts atbalstu vie-
nam skolniekam. Ņemot vērā, ka Ķekavas 
novadā virmo iecere izveidot ģimnāziju, 
šīs pašvaldības pārstāvji vēlējās uzzināt, 
pēc kādiem kritērijiem Lietuvā izglītības 
izstādei tiek piešķirts ģimnāzijas statuss. 
Kā norādīja G. Sinickas, tad tie šobrīd 
ir skolēnu skaits, izglītības kvalitāte un 
pašvaldības atbalsts. “Pilsētas ģimnāzijai 
jābūt ne mazāk kā trīs paralēlklasēm, bet 
lauku ģimnāzijai – pietiek ar divām.”

Vizītes turpinājumā Latvijas piecu nova-
du izglītības speciālisti devās jau klātienē 
aplūkot Šauļu rajona Kužiai vidusskolu, 
kas ar Eiropas atbalstu rekonstruēta pirms 

pieciem gadiem. Skolā mācās gandrīz 
300 skolēnu, un tajā darbojas labi attīs-
tīts Karjeras centrs un sadarbībā ar ebreju 
kopienu – Tolerances centrs. 

Tāpat Latvijas delegācija varēja vērot, 
kā, pateicoties Eiropas fonda piešķirtajiem 
līdzekļiem, norit Kuršėnai mākslas skolas 
rekonstrukcija. Šajā skolā atšķirībā no Ķe-
kavas novada apvienotas gan mākslas, 
gan mūzikas jomas. 

Savukārt par ilgadējo pieredzi pirmssko-
las vecuma bērnu ar īpašām vajadzībām 
integrēšanu stāstīja Kuršėnai bērnudār-
za Eglutė vadība. Tajā ar šiem bērniem 
darbojas logopēds, sociālais pedagogs, 
peldēšanas instruktors, kustību korek-
cijas speciālists un medmāsa. Lai gan 
bērnudārzs šādu programmu īsteno kopš 
1994. gada, tikai pirms trīs gadiem izvei-
dots baseins, lai bērniem būtu iespēja ar 
dažādām ūdens procedūrām koriģēt kus-

tību koordinācijas traucējumus.
Kā šis jautājums tiek risināts Šauļu 

rajona Kuršėnai Pavenčių vidusskolā, to 
Latvijas pašvaldības speciālisti varēja uz-
zināt vizītes noslēgumā. Enerģiskā skolas 
direktore pastāstīja, ka šajā izglītības iestā-
dē bērnus ar īpašām vajadzībām uzmana 
septiņi skolotāji – mentori. Daļa bērnu tiek 
intregrēti parastajās mācību klasēs, bet 
daļa – speciāli izveidotajās. 

Skola aktīvi iesaistās dažādos gan vie-
tējos, gan starptautiskajos projektos, īpašu 
akcentu liekot uz vides tēmu. Piemēram, 
lai paaugstinātu skolas energoefektivitāti, 
tā Eiropas projekta ietvaros tikusi nosiltinā-
ta, nomainīti logi un modernizēta apkures 
sistēma; skolas apkārtnē stādīti kociņi un 
rožu stādi. Mācību iestādē pirms pieciem 
gadiem izveidoti moderni darbmācības 
kabineti un datorklases.

Vineta Bērziņa
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Par to, ka Ķekavā notiek tradi-
cionālās Mākslas dienas, 14. maija 
rītā liecināja gan izkārtais mākslas 
dienu baneris, gan mākslas skolas 
audzēkņu veidoto darbu izstāde un 
tās svinīgā atklāšana pie Ķekavas 
kultūras nama.

Veselu nedēļu skolas audzēkņi kopā 
ar skolotājiem veidoja dažādus vides 
objektus saistībā ar rudenī gaidāmo 
sadraudzības festivālu VIA Ķekava. 
Katrs objekts bija veltīts kādai no sa-
draudzības valstīm. Apmeklētājs varēja 
saskatīt Klaipēdas Jūras muzeja iemīt-
niekus, Igaunijas nacionālo ziedu un 
putnu, Vācijai tik raksturīgo arhitektūras 
imitāciju, mākslinieka, krievu konstruk-
tīvista G. Kluča darbu interpretāciju un 
citus darbus. Izstāde vēl visu vasaru 
būs apskatāma tirdzniecības centra 
Liiba otrajā stāvā.

Mākslas dienas turpinājās ar radoša-
jām darbnīcām, kurās Latvijā pazīsta-
mas animatores Ilzes Ruskas un viņas 
radošās komandas vadībā bērni veidoja 
animācijas filmiņas dažādās tehnikās. 
Sakot I. Ruskas vārdiem, pāris stundās 
tika paveikts neiespējamais – veidoša-
na, montāža un ieskaņošana. 

Par Mākslas dienas kulmināciju iz-
vērtās šo filmiņu pirmizrādes Ķekavas 
kultūras nama zālē. Jaunizveidotās fil-
miņas plānots iesniegt arī dalībai bērnu 
animācijas festivālam Rīgā un īsfilmu 
konkursam Ķekavā.

Sakām lielu paldies darbnīcu vadītā-
jiem – animatoriem, skolas skolotājiem 
un bērniem par tik radošu un iedves-
mojošu dienu. 

Zīle Ozoliņa-Šneidere

Mākslas dienā top 
animācijas filmiņas

Izzina Lietuvas skolotāju pieredzi

Latvijas delegācija Šauļu rajona Kužiai vidusskolā

Sveic audzēkņus un pedagogus

Olimpiešu svētki maijā jau kļuvuši par novada tradīciju.
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Skola ir vienīgā vieta,
Kurā atmiņu zvans,

Vienojot paaudzes kopā,
Cauri mūžībai skan. 

APSVEICAM
DAUGMALES 
PAMATSKOLU
85. JUBILEJĀ!

Ķekavas novada pašvaldība



Ķekavas novada kultūras aģentūra 
saņēmusi līdzfinansējumu Ziemeļvalstu 
un Baltijas valstu mobilitātes program-
mas Valsts pārvalde projektu konkursā. 
Projekta ietvaros septiņi novada kultū-
ras darbinieki rudenī dosies pieredzes 
apmaiņas braucienos uz Skandināviju.

Projekta Kultūras un izklaides sabiedris-
ko pakalpojumu sniegšana reģionālajā/vie-
tējā līmenī: Ziemeļvalstu pieredze galvenie 
mērķi ir pārņemt Skandināvijas valstu pie-
redzi un darba metodes, lai papildinātu kul-
tūras piedāvājuma klāstu Ķekavas novadā, 
kā arī nostiprināt aģentūras sadarbību ar 
partneriem kultūras pārvaldes iestādēs 
Zviedrijas un Dānijas pašvaldībās.

Projekta īstenošana notiks no 1. septembra 
līdz 31. oktobrim, kad paredzēti divi braucieni 
uz Zviedriju un Dāniju. No 28. līdz 30. septem-
brim ķekavieši viesosies Hudinges, Salmas un 
Haninges pašvaldībās Zviedrijā un iepazīsies 
ar to kultūras dzīves organizāciju, apmeklēs 
pašvaldību bibliotēkas, kultūras namus, jau-
niešu un dienas centrus.

Savukārt no 10. līdz 14. oktobrim piere-
dzes apmaiņa notiks Dānijā, Kopenhāgenas 
un Ringstedas pašvaldībās. Plānots, ka 
abu pieredzes braucienu laikā ar projekta 
partneriem tiks pārrunātas turpmākās sa-
darbības iespējas, piesaistot ES struktūr-
fondu līdzfinansējumu. Saņemtais projekta 

līdzfinansējums ir 
5000 eiro. 

Arta Platace

6  eiropas projekti Ķekavas novads
2011. gada 7. jūnijs

Eiropas Kopienas programmas Eiropa 
pilsoņiem (2007–2013) projektu konkursā ap-
stiprināts Ķekavas novada kultūras aģentū-
ras izstrādātais projekts Eiropas pilsoniskās 
apziņas attīstība: NVO darbības stiprināšana. 

Projekta mērķis ir veicināt pieredzes ap-
maiņu starp nevalstiskajām organizācijām 
no projekta partnervalstīm NVO darba po-
pularizēšanā un jaunu cilvēku iesaistīšanā 
to darbībā, rast jaunus veidus, kā uzlabot 
iedzīvotāju līdzdalību, kā arī veicināt ilgt-
spējīgu sadarbību starp projekta partneriem.

Projekta īstenošana notiks starptautiskā 
festivāla VIA Ķekava ietvaros no 7. līdz 
11. septembrim. Tā dalībnieki prezentēs 
savas organizācijas, piedalīsies diskusi-
jās un radošajās darbnīcas saistībā ar 
projekta tēmas problemātiku, apmeklēs 
novada kultūras un tūrisma objektus, ko-
pīgi sagatavos kultūras priekšnesumus un 
piedalīsies festivāla aktivitātēs. Kopumā 
projektā iesaistīsies 30 cilvēku no katras 
partnerorganizācijas.

Ķekavas novada kultūras aģentūras pro-
jekta partneri ir Ķekavas un Bordesholmas 
draudzības biedrība, Šauļu pilsētas jauniešu 
centrs (Lietuva), asociācija Eiropas māja Gosti-
nā (Polija), Deutsch-Lettische Partnerschaft 
Bordesholm-Kekava (Vācija).

Saņemtais līdzfinansējums – vairāk nekā 
20 000 eiro. 

Stiprinās NVO darbību

Realizējot projektu vietējās lauku teri-
torijas attīstībai, Ķekavas starptautiskās 
sadraudzības biedrība devusi savu iegul-
dījumu netradicionālas aktīvās atpūtas 
pieejamības uzlabošanai novadā. 

Projekta rezultātā iegādāts ekoloģisks 
transportlīdzeklis – kariete un īpaši ap-
mācītu un trenētu zirgu pāris. Kariete 
aprīkota ar dažādām modernām ierīcēm 
pasažieru drošībai, vienlaikus saglabājot 
vēsturiski antīko izskatu. Tas ir pozitīvs 
piemērs ilgstošai dabiskās vides sagla-
bāšanai, estētiskam baudījumam un po-
zitīvām emocijām, kas ar laiku varētu kļūt 
arī par Ķekavas novada vizītkarti. 

Pašlaik vēl notiek karietes testēšana 
braukšanai pa vietējiem ceļiem, bet tuvākā 
nākotnē biedrība kopīgi ar Ķekavas tūris-
ma informācijas centru piedāvās ekskursi-
jas uz Ķekavas novada ievērojamākajām 
vēsturiskajām vietām, dabas un kultūras 
pieminekļiem.

Mums šķiet, ka 
šādu ekskursiju gal-
venā auditorija būs 
bērni un skolēni, 
protams, arī tūristi 

un viesi. Brauciens karietē būs lielisks 
akcents ikvienam brīvdabā organizē-
tam sabiedriskam pasākumam novadā 
neatkarīgi no auditorijas vecuma. Brīvā 
laika pavadīšanas dažādošanai to varēs 
izmantot visi novada iedzīvotāji; organi-
zēsim arī īpašus izbraucienus bērniem 
no sociālā riska grupu ģimenēm. 

Projekts realizēts ar Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu pa-
sākuma Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 
ietvaros. ELFLA līdzfinansējums – 90 % 
no projekta attiecināmajām izmaksām.

Pateicamies Lauku atbalsta dienesta 
Lielrīgas reģionālajai lauksaimniecības 
pārvaldei un biedrībai Partnerība Dau-
gavkrasts par profesionāli sniegtām 
konsultācijām projekta sagatavošanā un 
realizēšanā.

Māris Ozoliņš

Ķekavas novada biedrība Solis Tuvāk 
šogad aktīvi iesaistās dažādos Eiropas 
projektos, lai izzinātu ārvalstu pieredzi 
profesionālās izglītības un karjeras attīs-
tības jomā. 

Ņemto vērā, ka biedrības viens no mēr-
ķiem ir līdzdarboties Karjeras centra izvei-
dē Ķekavas novadā, biedrības pārstāves 
Ginta Logina un Andra Vanaga viesojās 
Karamanmarašas (Kahramanmaras) lice-
jā Turcijā, lai iepazītos ar profesionālās 
izglītības iestādes darbību, audzēkņiem, 
sadarbību ar vietējo pašvaldību un vietē-
jiem uzņēmējiem. “Guvām apliecinājumu 
tam, ka veiksmīgu karjeras motivācijas 
sistēmu var realizēt tikai ciešā sadarbībā 
ar iesaistītajām pusēm – pašvaldību, sko-
lu un uzņēmējiem, pie kuriem audzēkņi 
pēc mācību pabeigšanas dosies strādāt,” 
stāsta G. Logina. “Mēs vēlamies izzināt ār-
valstu labo pieredzi karjeras veicināšanas 
jautājumos, jo esam ierosinājuši novadā 
izveidot Karjeras centru, kas varētu atrisi-
nāt gan skolnieku profesionālās izglītības 
jautājumu, atbilstoši novada vajadzībām 
un attīstības perspektīvām, gan arī pie-
augušo mūžizglītības jautājumus, dodot 
iespēju pārkvalificēties uz profesijām, kas 
ir pieprasītas.”

Cita Eiropas projekta ietvaros biedrība 
Solis tuvāk un Turcijas–Latvijas sadraudzī-
bas biedrību Arkadas devās projekta saga-
tavošanas vizītē uz Turcijas pilsētu Konju 
(Konya). “Šādas vizītes paredzētas pirms 
projekta pieteikuma rakstīšanas, lai klātienē 
tiktos ar projekta partneriem un pārrunātu 
projekta idejas,” skaidro Andra Vanaga. 

Vizītes rezultātā Arkadas sagatavoja mo-
bilitātes projektu, bet Solis tuvāk – partnerī-
bas projektu ar Turciju, Austriju, Somiju un 
Lietuvu. Šobrīd abi projekti iesniegti Valsts 
izglītības attīstības aģentūrā izvērtēšanai.

Savukārt mācību braucienā Francijā no-
vada biedrība apmeklēja vairākas izglītības 
iestādes, darbā iekārtošanas birojus pieau-
gušajiem un jauniešiem, kā arī audzēkņu 
prakses vietu – aprūpes centru. Ārvalstu 
viesiem bija iespēja piedalīties mācību no-
darbībās klasēs, kā arī individuālajās pārru-
nās starp audzēkni un viņa prakses vadītāju. 

Brauciena laikā notika kopīgs vakars ar 
apkārtnē dzīvojošajiem angliski runājoša-
jiem skolas atbalstītājiem, kuri iesaistās au-

dzēkņu valodas apmācībā un palīdz viņiem 
sagatavoties komunikācijai angļu valodā. 

Runājot par gūto pieredzi, A. Vanaga 
atzīst: “Tikšanās ar citu valstu pārstāvjiem 
deva iespēju izprast pilnīgāk citu valstu pro-
fesionālās orientācijas sistēmu un nodibināt 
kontaktus kopīgu projektu realizācijai.” 

Pieredzes un mācību apmaiņu braucieni 
norisinājās Mūžizglītības programmas Le-
onardo da Vinči ietvaros. 

Vineta Bērziņa

Brīvais laiks Ķekavā

Ceļā uz karjeras attīstību
Smelsies pieredzi Skandināvijā
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Biedrības solis tuvāk pārstāves projekta sagatavošanas vizītē Turcijas pilsētā Konjā
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19. maijā Rīgas pašvaldības policija orga-
nizēja svinīgo sanāksmi, kurā piedalījās vai-
rāku dienestu un policijas struktūrvienību 
pārstāvji no Pierīgas, tostarp Ķekavas no-
vada pašvaldības policijas amatpersonas.

Šajā sanāksmē Rīgas pašvaldības policijas 
priekšnieks Jānis Geduševs ar piemiņas meda-
ļām Rīgas pašvaldības policijai XX gadi apbal-
voja Ķekavas novada pašvaldības policiju par 
veiksmīgu sadarbību ar Rīgas pašvaldības poli-
ciju, kā arī par sabiedriskās kārtības stiprināšanu 
Ķekavas novadā. Ķekavas novada pašvaldības 
policiju pārstāvēja priekšnieks Māris Bomiņš un 
priekšnieka vietnieks Germans Ivanovs.

Pateicības vārdus par sabiedriskās kār-
tības un drošības stiprināšanu Ķekavas 
novadā izteica arī Ķekavas novada Domes 
Drošības, sabiedriskās kārtības un satiksmes 
komitejas priekšsēdētājs Ivans Pihtovs.

Līva Benete

drošība  7Ķekavas novads
2011. gada 7. jūnijs

27. maijā pēc iepriekšējā gadā iedibi-
nātas tradīcijas Ķekavas novadā norisi-
nājās Drošības kausa sacensības, ku-
rās par kausa iegūšanu cīnījās novada 
Pašvaldības policijas, Valsts policijas 
Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecir-
kņa darbinieki, ka arī Salaspils pašval-
dības policisti.

Sacensībās policijas darbinieki pieda-
lījās deviņās sporta disciplīnās: futbolā, 
basketbolā, volejbolā, novusā, šautriņu 
mešanā, svaru bumbu celšanā, bullīšos, 
šaušanā, kā arī galda tenisā.

Uzvarētāju noteica pēc kopsummā iegū-
tajiem punktiem visās pārstāvētās disciplī-
nās. Spraigā un sīvā cīņā ar viena punkta 
pārsvaru Ķekavas novada Drošības kau-
su izcīnīja Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Baložu iecirkņa darbinieki, at-
stājot aiz sevis kā otros Ķekavas novada 
Pašvaldības policiju, savukārt Salaspils 
policisti ierindojās trešā vietā.

Novadā gan pašvaldību, gan valsts po-
licijas darbinieki cieši sadarbojas, lai ie-
dzīvotāji novadā justos droši un pasargā-
ti. Sporta spēļu mērķis ir ne tikai stiprināt 

sadarbību, saliedējot policijas darbiniekus 
kopīgajās sporta aktivitātēs, bet arī mudi-
nāt ar savu piemēru jauniešus pievērsties 
veselīgam, aktīvam dzīvesveidam un po-
pularizēt policijas darbinieku arodu.

Pēc Drošības kausa izcīņas novada 
Pašvaldības un Valsts policijas Baložu ie-

cirkņa darbinieki apvienoja vienā koman-
dā labākos sportistus un 3.–4. jūnijā kā 
Ķekavas novada apvienotā komanda pie-
dalījās Iekšlietu ministrijas organizētājās 
sacensībās Kandavā, kurās varēja pieda-
līties policisti no visas Latvijas.

Māris Bomiņš

Lai gan lēni, bet tomēr atnākusi 
vasara, kad metam pie malas ikdie-
nas darbus un dodamies atpūsties 
pie dabas un no karstās tveices vel-
dzēties spirdzinošā ūdenī. Lai pel-
dēšanas prieki būtu droši, Ķekavas 
novada pašvaldības Vides un lab-
iekārtošanas daļa un Pašvaldības 
policija pirms aktīvās peldsezonas 
veikusi dažādus drošības priekš-
darbus. 

Kā stāsta Vides un labiekārtošanas 
daļas vadītāja Sigita Varika, maijā tika 
paņemti ūdens paraugi no iedzīvotāju ie-
cienātākajām atpūtas vietām pie ūdens 
novadā, lai noteiktu ūdens kvalitāti. 
Peldūdens paraugi no Daugavas tika 
paņemti Daugmalē pie atpūtas vietas 
Ķīķerītis, Ķekavā – pie Dārznieka ielas, 
Katlakalnā – pie Ievu ielas un Ziedonī. 
Ūdens tīrību analizēja arī Ķekaviņā pie 
Dambīša un Titurgas ezerā. 

Laboratorijas Vides audits speciā-
listi paņēmuši arī dzeramā ūdens 
paraugus divos avotiņos Vedmeros, 
Daugmalē, kas ir daugmaliešu iemīļota 
atpūtas vieta. “Analīžu rezultāti liecina, 
ka visās pārbaudītājās vietās ūdens 
kvalitāte šobrīd atbilst peldvietu ūdens 
kvalitātes normām,” uzsver S. Varika, 
piebilstot, ka pašvaldība atkārtoti veiks 
ūdens pārbaudes zilaļģu un citu fito-
planktonu aļģu ziedēšanas laikā.

Lai peldētājus neapdrauētu malu-
zvejnieku atstātie zvejas tīkli vai citi 
veselībai bīstami priekšmeti, Ķekavas 
novada pašvaldības policija apsekoja 
dažādas ūdenstilpnes un to krastus. 

Policijas darbinieki niruši Dambītī, 
Ķekavā, Sausajā Daugavā pie Dārz-
nieka ielas un Ievu ielas, Katlakalnā, 
secinot, ka peldēties šajās vietā ir droši. 
Tomēr Pašvaldības policijas pārstāvis 
aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, 
atpūšoties pie ūdens, un rūpēties par 
savu un bērnu drošību, ievērojot ele-
mentāru piesardzību.

Vineta Bērziņa

Cīnās par Drošības kausu Gatavi peldsezonai

Pozitīvi novērtē policijas darbu 

Drošības kausā policijas darbinieki piedalījās deviņās sporta disciplīnās.
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Ķekavas novada pašvaldības policijas pārstāvji ar saņemtajiem apbalvojumiem
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Aicina ziņot par vardarbību pret bērniem 
Dienā, kad visā pasaulē akcentē bēr-

nu aizsardzības jautājumus, Ķekavas 
novada Pašvaldības policijai, saņemot 
no kādas vērīgas Baložu pilsētas ie-
dzīvotājas izsaukumu, nācās operatīvi 
reaģēt, lai glābtu divus mazgadīgos 
bērnus no smagi iereibušiem vecākiem. 

Pašvaldības policijas darbinieki, ierodo-
ties notikuma vietā kādā no Baložu pil-
sētas 1. stāva dzīvokļiem, konstatēja, ka abi 
vecāki atrodas smagā alkohola reibumā un, 
iespējams, psihotropo vielu ietekmē, bet divus 
gadus vecā meitenīte un 3,7 gadus vecais pui-
sītis, kuriem konstatēti dažādi miesas bojājumi, 
ir ieslodzīti kopā ar agresīvu suni. Lai atbrīvotu 
bērnus tika izsaukti arī Ķekavas novada dzīv-

nieku patversmes Mežavairogs speciālisti. 
Veicot pārrunas ar aculieciniekiem, no-

skaidrojās, ka pirms policijas ierašanās 
notikuma vietā meitenīte, iespējams, tikusi 
izmesta pa 1. stāva logu, jo kaimiņi viņu 
ir redzējuši guļam uz zemes.   

Glābšanas operācijas rezultātā, abi ve-
cāki ir arestēti un viņiem draud krimināl-
atbildība pēc Krimināllikuma 174. panta 
2. daļas, proti, cietsirdība un vardarbība 
pret mazgadīgo. 

Savukārt abi bērni ar vecāku radītiem da-
žādiem miesas bojājumiem šobrīd atrodas 
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Medi-
ķi viņu veselības stāvokli raksturo kā stabilu.   

Ķekavas novada Pašvaldības policijas 

priekšnieks Māris Bomiņš atzīst, ka, pa-
teicoties vērīgajai iedzīvotājai, policijas 
darbinieki sadarbībā arī citiem atbildīga-
jiem dienestiem – mediķiem, bāriņtiesai un 
dzīvnieku patversmes speciālistiem, varēja 
operatīvi rīkoties un pasargāt no vecāku 
tālākas vardarbības divus cietušos bērnus. 

Lai pasargātu bērnus no fiziskas vai psiho-
loģiskas vardarbības ģimenē un varētu 
laikus uzsākt risināt šo problēmu, Paš-
valdības policija aicina līdzcilvēkus nebūt 
vienaldzīgiem un ziņot atbildīgajiem die-
nestiem par šādām situācijām, pat tajos 
gadījumos, ja ir radušās tikai aizdomas 
par iespējamo fizisko vardarbību ģimenē.   

Māris Bomiņš

	Saņemti 222 izsaukumi, kas saistīti 
ar ģimenes un kaimiņu konfliktiem – 
134; Valsts policijas iestādēm ne-
pieciešama palīdzība - 32; trokšņo-
šanu, kas traucē apkārtējo iedzīvo-
tāju mieru – 7; citi izsaukumi – 49.

	Par dažāda rakstura pārkāpumiem 
aizturētas 18 personas.

	Sastādīts 41 administratīvais pār-
kāpumu protokols.

	Sastādīti 17 administratīvo pārkā-
pumu protokoli – paziņojumi par ap-
stāšanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpšanu Ķekavas novadā.

	Saņemti 30 iesniegumi.
	Īstenoti 13 preventīvie pasākumi bēr-

niem un viņu vecākiem.
	Sabiedriskās kārtības nodrošinā-

šana masu pasākumos un tiesas 
sprieduma izpildes laikā – 10.

Ķekavas novada 
Pašvaldības policijā MAIJĀ
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Jau otro gadu Ķekavas vidusskolā 
notiek Aerobikas diena. Skolēni laikus 
gatavojās šim sporta pasākumam spor-
ta stundās. 

Skolotājas Kristīnes Vanagas vadībā 
tika iestudēta obligātā deja, bet brīvajā lai-
kā pašiem vai ar klašu audzinātājiem bija 
jāiemācās viena izvēles deja.

24. maijā skolēni pulcējās Ķekavas 
sporta klubā, kur savus priekšnesumus rā-
dīja gan žūrijai, gan skatītājiem. Kā pirmie 

un arī drosmīgākie Aerobikas dienu atklāja 
2.a un 2.b klases skolēni. Viņi savam uz-
nācienam gatavojās jau no aprīļa. Jāsaka, 
ka mazie piedalījās ārpus konkursa un 
viņu uzstāšanos žūrija nevērtēja, bet ap-
lausi un ovācijas bija varenas.

Rezultāti:
5.–6. klašu grupā: 1. vieta – 6.b klasei, 

2. vieta – 6.a klasei, 3. vieta – 5.b klasei;
7.–8. klašu grupā: 1. vieta – 7.a klasei, 

2. vieta – 8.a klasei, 3. vieta – 8.b klasei;

10.–11. klašu grupā: 1. vieta – 10.a kla-
sei, 2. vieta – 11.a klasei, 3. vieta – 
10.b klasei.

Tika izvirzītas arī skatītāju un žūrijas deju 
simpātijas: Linda Kinca, Beatrise Bensone, 
Krists Prūsis, Anna Mēnese, Atis Grudulis, 
Marta Jēkabsone, Eleonora Matule, 
Raimonds Dācis un Arnolds Auziņš. Lai 
pasākums varētu veiksmīgi noritēt, jāsaka 
milzīgs paldies visiem atbalstītājiem.

Ilona Jēkabsone

28. maijā Piņķos notika starptau-
tiskais svaru bumbu celšanas turnīrs 
Viestura kauss 2011.

Ķekavas svaru bumbu celšanas klu-
ba sportisti Inārs Belinskis, Kaspars 
Gargurnis, Normunds Bāgants, Gunvaldis 
Albiņš un Vineta Bērziņa izcīnīja savās 
svara kategorijās 1. vietas.

Inārs Beļinskis

13.–14. maijā noritēja 17. starptautis-
kais turnīrs mākslas vingrošanā Mazās 
Zvaigznītes, kurās piedalījās 215 meite-
nes vecumā no 5 līdz 13 gadiem. 

Pārstāvētas tika komandas no Baltkrievijas 
(Minskas), Igaunijas (Tallinas un Narvas), Iz-
raēlas, Krievijas (Ivangorodas, Kaļiņingradas, 
Ramenskas un Sanktpēterburgas), Lietuvas 
(Kauņas un Klaipēdas), Ukrainas (Kijevas) 
un 17 Latvijas pilsētu un klubu komandas. 

Vislielākais gandarījums un prieks bija par 
2003. gadā dzimušās Ievas Luīzes Dravas 
sīvā konkurencē iegūto ceturto vietu daudzcī-
ņā. Viņas treneres ir Vita Mikitanova un Aina 
Ancīte. Pavisam mūsu komandu pārstāvēja 
28 meitenes dažādās vecuma grupās.

Esam priecīgi, ka Ķekavā netiek aizmirsts 
bērnu sports un tam tiek veltīts tik daudz pūļu 
un līdzekļu, kuru dēļ mūsu bērniem ir iespēja 
gan apgūt profesionālās ievirzes sporta iz-
glītības programmas, gan piedalīties sacen-
sībās ārpus Latvijas robežām, gan braukt uz 
vasaras nometnēm, gan vienkārši pilnvērtīgi 
nodarboties ar sportu un stiprināt veselību 
mūsu jaukajā sporta klubā.

Vita Mikitanova

Jau vairākus gadus piedalāmies Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas rīkotajās 
sacensībās – Latvijas Jauno satiksmes 
dalībnieku forumā, kurā dalībnieki mēro-
jas spēkiem ceļu satiksmes noteikumu 
zināšanās, pirmās palīdzības sniegšanā, 
velosipēda uzbūvē un velosipēda vadī-
šanā. Tas skan un patiesi arī ir nopietni.

Pirmā sacensību kārta norisinājās 
17. maijā Rīgas Motormuzejā, un turp, kā 
ierasts, devās velodrošības pulciņa dalīb-
nieki, kopā veidojot divas komandas, un 
individuālo sportistu grupa, kā arī pulci-
ņa vadītājs Andris Žilko, skolotāja Vineta 
Šeinfiša un Baložu sporta iniciatīvu centra 
vadītāja Lauma Žilko.

Šajās sacensībās katrs var parādīt to, 
ko visa mācību gada laikā pulciņa nodarbī-
bās apguvis, cik uzmanīgi klausījis trenera 
skaidrojumus par ceļu satiksmes noteiku-
miem, kā izveicībai uz divriteņa palīdzē-
jušas gan slēpošanas nodarbības ziemā, 
gan velosipēda praktiskās vadīšanas tre-
niņi sporta zālē un ārā.

Mūsējie uzrādīja labus rezultātus gan 
teorētiskajos, gan praktiskajos pārbaudī-
jumos. Trīs dubultuzvaras! Komandām – 
1. vietā Baložu vidusskolas I komanda, 
2. vietā Baložu vidusskolas II komanda, 
individuāli meitenēm – 1. vietā Agnese 
Lamberte, 2. vietā Laura Plēpe, individuāli 
zēniem – 1. vietā Viktors Kivlāns, 2. vietā 

Ričards Tomass Saretoks.
Tikai viena komanda – uzvarētāju ko-

manda no 1. kārtas sacensībām katrā Lat-
vijas reģionā – tiek uzaicināta uz Latvijas 
Jauno satiksmes dalībnieku foruma 2. kār-
tu jeb fināla sacensībām, kuras ikgadēji 
notiek jūnijā Klapkalnciema Ronīšos. Šis 
uzaicinājums dod iespēju mēroties spē-
kiem ar viszinošākajām un veiklākajām 
Latvijas bērnu komandām, bet individu-
ālajā vērtējumā – sacensties par iekļūšanu 
Latvijas izlases kandidātu sarakstā star-
tiem Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku 
sacensībās šoruden Parīzē.

Turēsim īkšķus par mūsējiem! Lai izdodas!
Māris Ozoliņš

28. maijā pie Ķekavas sporta kluba – 
futbola kluba Auda stadionā un futbola 
laukumā – notika tradicionālie Ķekavas 
novada Bērnu sporta svētki 2011. 

Ar svētku uzrunu jaunos sportistus svei-
ca Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis un ar jauku priekšnesumu 
svētkus atklāja Ķekavas novada sporta 
skolas audzēknes mākslas vingrošanā. 

Sporta svētkos piedalījās bērni no visa 
Ķekavas novada gan individuālajos, gan 
komandu sporta veidos. Komandu sporta 
veidos startēja 35 komandas no Ķekavas 
vidusskolas, Pļavniekkalna sākumskolas, 
Baložu vidusskolas un privātskolas Gais-
mas tilts 97.

Komandas pavadīja un atbalstīja peda-
gogi un bērnu vecāki. Dalībnieki sacentās 
dažādās disciplīnās: stafetē ar futbola ele-
mentiem, bumbiņu mešanā, tāllēkšanā, 
šķēršļu joslā, skriešanā, pretstafetē, lēcie-
nos ar maisu un apļu mešanā. Savukārt 
individuālajās disciplīnās bērni startēja ri-
teņbraukšanas šķēršļu joslā, makšķerēša-
nā un dažādās metienu disciplīnās. Paši 
mazākie bērni sportoja bērnu laukumā un 
lēkāja piepūšamajās atrakcijās.

Pirmajā trijniekā ierindojās šādas komandas:
1. klašu grupā 
1. vieta – Pļavniekkalna sākumskolas 

1.a kl. komanda Žiperi,
2. vieta – Ķekavas vidusskolas 1.a kl. 

komanda Stiprais sešinieks,
3. vieta – Ķekavas vidusskolas 1.a kl. 

komanda Bebri.
2. klašu grupā

1. vieta – Ķekavas vidusskolas 2.a kl. 
1. komanda,

2. vieta – Baložu vidusskolas 2.a kl. 
1. komanda,

3. vieta – Ķekavas vidusskolas 2.b kl. 
komanda Oglītes.

3. klašu grupā 
1. vieta – Ķekavas vidusskolas 3.a kl. 

komanda Killeri,
2. vieta – Ķekavas vidusskolas 3.c kl. 

komanda Sārtie sivēntiņi,
3. vieta – privātskolas Gaismas tilts 

97 3. kl. Komanda.
4. klašu grupā 
1. vieta – Ķekavas vidusskolas 4.b kl. 

1. komanda Mežonīgās lauvas,
2. vieta – Pļavniekkalna sākumskolas 

4.b kl. komanda Skaliņi,
3. vieta – Pļavniekkalna sākumskolas 

4.a kl. komanda Pumas.
Liels paldies tām komandām, kas uz sacen-

sībām bija ieradušās vienotos un interesanti 
noformētos sporta tērpos. Startēja arī koman-
das, kurām bija pat savs klases karogs.

Ar bērniem kopā bija, dejoja, rotaļājās 
pasaku tēli Zaķis, Kaķis, Suns un Lāsēns 
no Rīgas piena kombināta, kurš bērnus 
pasākuma noslēgumā kā gandarījuma 
balvu pacienāja ar saldējumu, savukārt 
uzvarētāji saņēma kliņģerus, medaļas un 
diplomus, kā arī dāvaniņas no tirdzniecī-
bas centra Liiba un veikala Elvi.

Liels paldies sacensību tiesnešu komandai.
Dace Cīrule

ESI AKTĪVS – 
PIEDALIES!
ĶEKAVAS NOVADA 
STRĪTBOLS 2011
26. maijā pie Ķekavas vidusskolas
9. jūnijā Zaļā ielā, Titurgā
30. jūlijā pie Ķekavas sporta kluba
23. augustā pie Ķekavas vidussko-
las

7 GRUPAS
No pulksten 17.00
• A grupa (no 2000. gada un jaunāki)
• B grupa (no 1998. gada un jaunāki)
• C grupa (no 1996. gada un jaunāki)
• D grupa (no 1993. gada un jaunāki)

No pulksten 19.00
• Meitenes (bez vecuma ierobežojuma)
• Mix (bez vecuma ierobežojuma)
• Elites grupa (bez vecuma ierobežoju-

ma)

Plašāku informācija un nolikums – 
http//:sports.kekava.lv.
Piesakies sports@kekava.lv vai 
30 minūtes pirms pasākuma!
Organizē Ķekavas novada pašvaldības 

Aizvadīti Bērnu sporta svētki 

Bērnu sporta svētkos startēja 35 komandas.

Aerobikas diena Ķekavas vidusskolā

Zinoši ceļu satiksmes drošībā

Mākslas 
vingrošanas turnīrs

Mūsējie Viestura kausā
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Ķekavas Mūzikas skola man devusi 
vairākas iespējas paviesoties un muzi-
cēt ārvalstīs. Arī šopavasar Eiropas Sa-
vienības (ES) Nordplus Junior projekta 
ietvaros radās izdevība pabūt mūsu kai-

miņvalstī – Igaunijā, Tabasalu mūzikas 
skolā, ar kuru izveidojusies mūsu sko-
las sadraudzība jau piecu gadu garumā.

Laiks paskrēja ātri – muzeji, koncerti, jautri 
vakari un tam visam pa vidu vēl mēģinājumi. 

Darbs Ķekavas Mūzikas skolā rit kā 
rosīgā skudru pūznī. Audzēkņu un pe-
dagogu dzīves stils un ritms ir tik in-
tensīvs, ka nemaz neļauj tā īsti atslā-
bināties, jo jāpaspēj sagatavoties ne-
skaitāmajiem koncertiem, festivāliem, 
konkursiem, galu galā – ieskaitēm un 
eksāmeniem! 

Un tomēr, ja darbs rit organizēti un sprai-
gi, tad arī saturīga izklaide neskādē nevie-
nam. Mūzikas skolas bērnu un skolotāju 
radošais potenciāls ir milzīgs – un ne tikai 
savā klasiskajā izpausmē, bet arī tema-

tiskās ampelēšanās jomā! Apliecinājums 
tam ir jau vairākus gadus rīkotās pieredzē-
jušo un vēl ne tik pieredzējušo skatuves 
mākslinieku performances. Vai nav burvīgi 
joku dienas priekšvakarā uzzināt, cik lie-
lisks ir pedagogu humors uz skatuves, un 
vai nav amizanti redzēt, cik labi audzēkņi 
iejūtas kino zvaigžņu ampluā?

Jā, jaunie mūziķi šogad pārvērtās par 
muzikālā kino aktieriem filmā ĶekABBAs 
Mūzikas skola. Šajā darba grupai un arī sko-
lēniem netipiskajā žanrā ielauzties nebija 
viegli – kino pieprasa milzīgu elastību, atvēr-

tību un ļoti lielu sagatavotību. Kino specifika 
pieprasa arī labu scenāriju, vairākus opera-
torus, gaismu māksliniekus, tērpu dizaineru, 
datorgrafiķi, bet vienīgais, kas mums bija – 
atraktīvs režisors, kurš vienlaikus bija arī 
scenārists, operators un montētājs, audzēk-
ņu entuziasms (cerams, ar vecāku atbalstu), 
horeogrāfe, skolas direktores uzticēšanās 
un atļauja brīvdienās Ķekavas Mūzikas sko-
lu pārvērst par filmēšanas paviljonu. Divu 
mēnešu laikā tapa mūzikls ar ABBA dzies-
mām kā scenārija pamatpavedienu. 

Kristīne Strupiša

Mēs lepojamies ar sasniegto!

Dāvis Timermanis 
(ped. N. Everts,  
kcm. . Šmaukstele)

2. vieta Xvi latvijas 
mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu 
izpildītāju konkursā 
(rīgā).

Evita Vilgute 
(ped.E. Raubiško, 
kcm. Ē. Tiltiņa)

2. vieta 
vii starptautiskā 
festivāla Saxophonia 
latvijas saksofonistu 
konkursā.

Elīna Jeige 
(ped. E. Vaivods,  
kcm.  Šmaukstele)

Atzinības raksts 
vii starptautiskā 
festivāla Saxophonia 
latvijas saksofonistu 
konkursā.

Reina Fingere 
(ped. D. Rozentāle, 
kcm. J. Barinska)

3. vieta krievu 
komponistu mūzikai 
veltītais jauno 
vijolnieku konkursā 
SCHERZOSO 
(bolderājas mūzikas 
un mākslas skolā).

Marta Papāne 
(ped. D. Rozentāle, 
kcm. J. Barinska)

1. vieta1.-4. klašu 
vijolnieku konkursā 
Sienāzis 2011 
(vecumnieku mūzikas 
un mākslas skolā).

Madara Bembere 
(ped. E. Ķelle)

1. vieta iii latvijas 
lauku un mazpilsētu 
kokles spēles 
audzēkņu konkursā 
iecavas mūzikas 
skolā; 
Diploms konkursā 
Talants Latvijai (rīgā).

Marta Dambe 
(ped.G. Gritāns, 
kcm. J. Barinska)

Diploms konkursā 
Talants Latvijai (rīgā).

Ķekavas jauniešu 
simfoniskais 
orķestris, (Diriģents 
P. Plūme)

1. vieta 59. eiropas 
mūzikas festivālā 
neerpeltā (beļģijā).

Varvara Godunova 
 (ped. D. Zandberga)

1. vieta 
21.starptautiskajā 
jauno mūziķu 
konkursā Citta di 
Barletta  (itālijā).

Varvara Godunova 
un Alina Dolgova 
(ped. D. Zandberga)

2. vieta 
21.starptautiskajā 
jauno mūziķu 
konkursā Citta di 
Barletta (itālijā).

Jeļizaveta Čavkina 
(ped. D. Zandberga)

1. vieta 
21.starptautiskajā 
jauno mūziķu 
konkursā Citta di 
Barletta (itālijā).

Regnārs Gudļevskis 
(ped. V. Litauniece, 
kcm. I. Kalniņa)

3. vieta viii Jauno 
vokālistu konkursā 
Dziedu Dievmātei.

Alise Līva Jansone 
 (ped. V. Litauniece, 
kcm. I. Kalniņa)

3. vieta viii Jauno 
vokālistu konkursā 
Dziedu Dievmātei.

Evita Ķelle

Krāsainā mūzikas mozaīka
Katra diena atnes kaut ko jaunu, 

un ir lietas, kas nemainās, – mācību 
gada sākums un beigas, kas nemanot 
pāriet muzicēšanā vasaras nometnēs; 
ieskaites un eksāmeni; specifiskie, tikai 
mums pašiem saprotamie muzikālie jo-
ciņi; krīzes un slinkuma periodi, kuriem 
iziet cauri vai katrs audzēknis. Un tad 
gan skolotājiem, gan vecākiem jābūt pie-
tiekami radošiem – ne tikai muzikāli, bet 
arī pedagoģiski un cilvēciski –, lai kopī-
giem spēkiem tiem tiktu pāri. Reizēm tas 
izdodas, reizēm ne. Skolotājas Kristīnes 
Strupišas veidotie pasākumi vienmēr 
trāpa desmitniekā – tie ir kā apliecinā-
jums, ka ārpus obligātajām gammām un 
etīdēm mēs varam kaut ko izdarīt arī bez 
priekšā nolikta nošu materiāla! Spontā-
nās idejas reizēm mums pasaka priekšā 
dzīve, nejauši vai ieplānoti notikumi, bet 
reizēm dzimst pašas no sevis. Tas – lai 
mēs kļūtu daudzveidīgāki un interesan-
tāki gan sev, gan citiem! 

Mūzikas valoda vieno
Ja esi iemācījies izteikties mūzikas valo-

dā, tā kalpos par universālu saziņas līdzek-
li. Vai atskaņosi Jāņa Mediņa Dainu Igau-

nijā, Baha Prelūdiju Itālijā, Johana Štrausa 
Polku Beļģijā, visur tevi sapratīs un visur 
veidosies dialogs, jo savējiem taču vienmēr 
ir par ko parunāt, pat ja saziņa ārpus mūzi-
kas noris žestu un smaidu valodā. 

Gandarījums par paveikto 
Panākumi konkursos sniedz gandarīju-

mu, kas dažreiz ir gaidīts un cerēts, bet 
dažreiz – pārsteidzošs. Gadās arī vilša-
nās, bet tas pieder dzīvei, tas ir rūdījums 
un grūdiens sevis apliecināšanas un neat-
laidīgāka darba virzienā. 

Uzskatu, ka vislielākā gandarījuma mirk-
lis gan skolēniem, gan skolotājiem un ve-
cākiem ir izlaidums, kad apjaušam – aiz-
vadītie gadi nav vien lietderīga brīvā laika 
aizpildīšana. Ieguvums ir daudz vērtīgāks. 
Vērtīgāks par prasmi uzlikt pirkstus uz pa-
reizajām stīgām vai taustiņiem. Ieguvums 
iekrāsojis personību spilgtāku un kopā ar 
sevis disciplinēšanas spēju iedevis radošo 
dzirksti un spontānumu.

Mēs paplašināmies
Daudzveidīgāki mēs kļūstam, arī papla-

šinot sava piedāvājuma klāstu. Nākama-
jā gadā vismazākajiem muzicēt gribētā-

jiem – no 1,5 līdz 4 gadu vecumam – esam 
iecerējuši piedāvāt muzikālo rotaļu grupu, 
bet tiem, kuri mūziku vēlas izpaust kustī-
bā, aicinām uz izglītības programmu Deja, 
no klasikas līdz pat modernajai. 

Seko līdzi skolas jaunumiem interneta 
vietnē http://muzika.kekava.lv.

Daiga Ventniece
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Madara, Inese, Laima, Dāvis, Raimonds, Čaks – 
mūsu šīgada absolventi, kuri pārliecina gan 
ar savu patstāvīgo pieeju muzicēšanai, gan 
iepriecina ar jaunības maksimālisma pilnu skatu 
uz lielās dzīves lietām. Lai jums izdodas!

Kad nošu teksts 
pārtop mūzikā

...un sākas viss 1. septembrī ar sko-
lotāju cerībām, jauno mūziķu gribu un 
apņēmību, kas pārtop gammu un sarež-
ģītu pasāžu spēlēšanā. Katra skaņdarba 
frāze jāiemācās nospēlēt tā, lai komponista 
personību un laika garu sajustu klausītājs. 

Pat tad, ja klasē viss šķietami iznāk, 
skatuve nereti pārmāca, jo uztraukumu 
pārvarēt arī jāmācās. Lai gūtu skatuves 
pieredzi, katram audzēknim tiek dota ie-
spēja muzicēt koncertos. Šajā mācību 
gadā bijuši 28 koncerti – gan saviem vis-
tuvākajiem – vecākiem, gan mūsu novada 
iedzīvotājiem, gan draudzējoties ar kādas 
citas skolas audzēkņiem. 

Aplausi pēc priekšnesuma, skolotāja 
pozitīvais vērtējums un vecāku atbalsts 
dod spēku un vēlmi sasniegt vairāk. Tā 
27 mūsu skolas audzēkņi – solisti, trīs ka-
meransambļi, koris un Ķekavas jauniešu 
simfoniskais orķestris – devās uz dažādiem 
festivāliem un konkursiem gan Latvijā, 
gan ārzemēs. 

Atkalredzēšanās Tabasalu

Saturīga izklaide neskādē

Teātra un mūzikas muzejā var izmēģināt dažādus neierastus mūzikas instrumentus.

Ar Tabasalu mūzikas skolas direktora Kaleva 
Konsas gādību pabijām daudzās interesan-
tās vietās. Biju priecīga par iespēju apskatīt 
noslēpumaino un sarežģīto vijoļu un altu tap-
šanas procesu Tallinas Mūzikas akadēmijas 
darbnīcās un Teātra un mūzikas muzeju, kurā 
varējām klausīties un izmēģināt dažādus ne-
ierastus mūzikas instrumentus, piemēram, 
skapja apmēru mūzikas lādīti – orķestri. Ceļo-
juma kulminācija, protams, bija sadraudzības 
koncerts, kurā, neraugoties uz piesātināto die-
nu nogurumu, par savējiem nebija jākaunas. 
Prieks arī par jau sen pazīstamo draugu atkal-
redzēšanu un jaunu draugu iegūšanu, ar ku-
riem būs iespēja tikties jau vasarā, kad mūsu 
pūtēju orķestris dosies uz nometni Tabasalu. 

Brauciens uz Igauniju mums bija gan jauna 
pieredze un iespaidi, gan patiesi foršs un inte-
resants piedzīvojums, par kuru gribu teikt lielu 
paldies gan ES, gan Tabasalu mūzikas skolai, 
tomēr visvairāk – mūsu brīnišķīgajiem skolotā-
jiem, kuri ir gatavi organizēt un kopā ar mums 
doties šādos braucienos. Paldies jums!

Signe Smala
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Baložu pilsētas bibliotēka jau devīto 
gadu piedalās projektā Bērnu žūrija. 
Šogad pieteicās 42 skolēni, bet visas 
grāmatas izlasīja un anketas aizpildīja 
23 bērni.

Programma Bērnu žūrija Latvijā darbo-
jas jau 11. gadu, pateicoties Valsts Kultūr-
kapitāla fonda atbalstam, un attīsta bērnu 
lasītprasmi visā Latvijā.

Katrs bērns, kurš piedalās Bērnu žūri-
jā, kļūst par lasīšanas ekspertu, un viņam 
savā vecuma grupā noteiktā termiņā jā-
izlasa sešas grāmatas, dodot vērtējumu 
katrai grāmatai. Tas ir nopietns uzdevums, 
jo jāizvērtē rakstnieka veikums, izsakot 
arī kritiskas piezīmes, un mākslinieka de-
vums grāmatas noformējumā. 

Katru gadu tiek rīkota Bērnu žūrijas nos-
lēguma pēcpusdiena bibliotēkā, kur bērni 
labprāt pārrunā izlasītās grāmatas, spēlē 
jautras un izzinošas spēles, kā arī saņem 
nelielas dāvaniņas. Šogad projektu atbals-
tīja vietējā firma Mario, sarūpējot gardu 
cienastu.

Eksperte Maruta atzīst, ka izvēlēta inte-
resanta grāmatu kolekcija, pati pat neie-
domātos kādu no tām izlasīt. Liels prieks, 

ka šogad Bērnu žūrijā piedalījās arī Otto 
un Kārlis, kuri skolas gaitas uzsāks tikai  
nākamgad.

Baložu bibliotēka visiem čaklajiem Bēr-
nu žūrijas ekspertiem 24. maijā dāvināja 
braucienu uz kempingu Labirinti Iecavas 
novadā, kur bērni izmēģināja dažādas 
veiklības un erudīcijas spēles (piemē-
ram, labirintbols, grāsbols, bumbiņrallijs, 
Labirintu spēle ar koka kājām, brauciens 
ar gaisa krēslu, lēkāšana pa batutu, senu 
darbarīku kolekcija).

Pēc ekskursijas bērni atzina, ka ļoti vēr-

tīgi ir ne tikai katram izlasīt grāmatas un 
visiem kopā pārrunāt izlasīto, bet arī kopā 
atpūsties brīvā dabā, spēlējot spēles un 
cepot desiņas.

Bērnu žūrijas dalībniece Ieva saka: “Vē-
lētos, lai piedalās vēl vairāk bērnu un mēs 
varētu brauktu ekskursijā.”

Paldies visiem bērniem par piedalīšanos 
un aicinu nezaudēt interesi par grāmatu 
arī turpmāk! Arī šogad esam pieteikušies 
Bērnu žūrijai, turklāt projektā aicināti pie-
dalīties arī vidusskolēni.

Zane Cīrule

Bērnu žūrija 
Baložos

Tā Muzeju nakti reklamēja inbox.lv. 
Visos saziņas līdzekļos daudz rakstī-
ja, runāja, intervēja par Muzeju nakts 
pasākumiem 116 Latvijas muzejos, 
to vidū jau piekto reizi piedalījās arī 
Ķekavas novadpētniecības muzejs.

Šī gada tēma bija Kaimiņi. Ķekavas 
muzejā to saistīja ar jaunizveidoto nova-
du, ko šajā naktī pārstāvēja varde, sams 
un vista. Apmeklētāji varēja kaimiņu pa-
smaržot un pataustīt, kaimiņam uzrakstīt 
novēlējumu, pārbaudīt savas zināšanas 
par kaimiņu un sacensties, lecot ar vardi, 
skrienot ar olu, ķerot samu. 

Kaimiņu būšanu varēja vērot arī 
Latvijas karikatūristu un karikatūru kon-
kursa Pa-smejies! dalībnieku darbu izstā-
dē. Jaunākie muzeja apmeklētāji, izpildot 
uzdevumu – sameklēt attēlos redzamo 

muzeja zālēs, varēja vizināties ar droš-
ku. Ciemos bija atbraukušas Daugmales 
dziedošās sievas un Baložu dejotāji. 

Šīs nakts kulminācija – Doles tautas nama 
zālē atkal tika spēlēta A. Dziļuma luga Kaimiņi, 
ko iestudēja Miltu teātris. Zāle bija skatītāju 
pārpildīta. Vērojām kaimiņu būšanas un ne-
būšanas, simboliski saistījām tās ar mūsu 
novadu, bet priecēja tas, ka – viss galu galā 
beidzās labi. Šķiet, ka turpmāk tā varētu būt 
kā tradīcija, Muzeju naktī uz Doles tautas 
nama skatuves izrādīt kādu jaunu lugas ie-
studējumu. Kopumā Muzeju nakts pasākumu 
apmeklēja aptuveni 480 interesentu.

Paldies sakām visiem dalībniekiem un 
apmeklētājiem!

Paldies Ķekavas kultūras namam un bi-
jušajam Tautlietu klubiņam par 2010. gada 
Muzeju nakts jauko tradīciju rakstīt labās 

domas un šo domu dāvinājumu muzejam.
Paldies par sadarbību Ķekavas tūris-

ma informācijas centra darbiniekiem, 
īpaši Karīnai, par atrakcijām, Miltu teāt-
ra režisorei Līgai un visiem aktieriem, 
Baložu kultūras nama deju kolektīvam 
un vadītājai Regīnai, mazajiem dziedā-
tājiem Rihardam Lapiņam un Amandai 
Žuhovskai, Daugmales dziedošajām sie-
vām un Anitai, atbildīgajam par skaņām 
un gaismām Dainim, Doles tautas nama 
darbiniekiem un Velgai par zāles saga-
tavošanu un dežurantei Daigai, Ķekavas 
mākslas skolai par Mākslas dienu dar-
bu izstādi, Ķekavas novada jauniešu 
padomes aktīvistiem Helēnai, Vivitai, 
Dagmārai, Eleonorai, Justīnei un citiem.

Uz tikšanos muzejā!
Ināra Rumbina

Muzeju nakts – skaļākais notikums Latvijā!

DOLES TAUTAS NAMS   
līdz 15. jūlijam ādažu fotokursu grupas Fokuss izstāde Es gribu fokusā 

Doles tautas nama lielajā zālē.
no 2. jūnija Fotoizstāde Koncerti – liecības par mākslinieku 

viesošanos Dolē.  
BALOŽU PILSĒTAS KULŪRAS NAMS

17. jūnijā 19.00 izbraukuma izrāde skroderdienas silmačos 
nacionālajā teātrī, rīgā.

19. jūnijā 16.00 ielīgošana kultūras nama skvērā Līgo, māmiņ, līgodama, 
līgo skaisti šovakar. 

19. jūnijā 17.00 Jaunā miltu teātra izrādē Kaimiņi (a. Dziļuma luga). 
ieeja ar Drauga karti bez maksas (bez kartes ls 0,50).

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
11. jūnijā 9.00 katlakalna tautas nama Dzīvesziņas kopa aicina 

pievienoties braucienam un ielūkoties mākslinieka 
pasaulē. viesosimies pie induļa rankas viņa paša 
veidotajā dārzā ulamulā, tepat mārupē un turaidā, 
Dainu dārzā, kur pasauli veido induļa rankas akmens 
tēli. plašāka informācija katlakalna tautas namā vai pa 
tālruni 67938960.

no 1. līdz 
3. jūlijam

aicinām sekot līdzi katlakalna tn bērnu teātra Mēs un 
improvizācijas studijas Aija aktivitātēm 
iv latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā kustības 
turpinājums rīgā.
programmā:
1. jūlijā plkst. 20.30 lielais iv teātru festivāla dalībnieku 
gājiens no bastejkalna uz vērmanes dārzu. plkst. 21.00 
svētku atklāšana.
2. jūlijā plkst. 11.00–18.00 teātra sporta turnīri – is Aija 
vērmanes dārzā.
3. jūlijā plkst. 10.00–14.00 teātra sporta fināla 
turnīri – is Aija vērmanes dārzā. plkst. 15.00 Festivāla 
noslēgums. 

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
21. jūnijā 11.00 visi aicināti veidot lielo līgo vainagu pie Ķekavas 

kultūras nama.
21.jūnijā 20.00 saulgriežu vakara koncertprogramma Ievij Līgo 

vainagā, pie Ķekavas kultūras nama.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ

no 16. jūnija 
līdz  
22. augustam

nerātno dainu izstāde ar karikatūrista agra liepiņa 
bildēm. ieeja tikai pieaugušajiem!

muzeja pamatekspozīcijā: Ķekava laiku lokos;
mākslinieka un novadnieka e. ozoliņa dzīve un daiļrade.
sekojiet kultūras notikumiem arī interneta saziņas līdzekļos: 
www.draugiem.lv/kultura.kekava un http://twitter.com/parkulturu

Afiša

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
29. jūnijā projekta Pieslēdzies Latvijai datora apmācības 

senioriem.
29. jūnija 18.00 Jauno grāmatu apskats.
no 1. jūlija aplūkojamas šādas izstādes: Lasīsim arī vasarā!; 

Apceļosim Latviju!; Augi, kas ārstē; Bērnu žūrijas eksperti, 
sarosāties!

no 11. jūlija izstāde. rakstniece ar garšīgu smiekliņu - monikai 
zīlei 70.

DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA
13.–30. jūnijā literatūras izstāde Jāņu zāles un to nozīme latviešu 

folklorā.
KATLAKALNA BIBLIOTĒKA

13.–17. jūnijā komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīta 
izstāde.

17.–27. jūnijā izstāde Zāļu diena.
28. jūnijā–8. 
jūlijā

komponista imanta kalniņa daiļradei veltīta izstāde.

8.–12. jūlijā    latviešu ceļotājam aleksandram laimem jubileja.
8.–17. jūlijā    Jūras svētku tēmai veltīta izstāde – jūra gleznās.
17.–22. jūlijā   operdziedātājam un memuārgrāmatu rakstniekam 

Marisam Vētram – 110.
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

17.–27. jūnijā literatūras izstāde Skaista, skaista Jāņu diena, pār visām 
skaistākā.

22. jūnijā, 10.30 uz tikšanos aicina Grāmatu Tārpiņš.
4.–15. jūlijā literatūras izstāde Brīnumainā pasaku valstība.
16.–27. jūlijā rakstniekam, operdziedātājam marisam vētram veltīta 

literatūras izstāde Rīga toreiz…
Drauga karti Ķekavas novadā deklarētie iedzīvotāji var saņemt 
Ķekavas, baložu, katlakalna un Daugmales bibliotēkā, tālrunis uzziņām – 
67969224; e-pasta adrese: kultūra@kekava.lv; www.kultura.kekava.lv

BIBLIOTĒKU JAUNUMI

19. JŪNIJĀ
Plkst. 16.00 – Jāņu ielīgošana pie  

Baložu pilsētas kultūras nama.
Plkst. 17.00 – izrāde Kaimiņi Jaunā 

Miltu teātra izpildījumā Baložu pilsētas 
kultūras namā.

21. JŪNIJĀ
No plkst. 11.00 pie Ķekavas kultūras nama 

visi aicināti veidot lielo Līgo vainagu, atnesot 
ziedus, zaļumus, pļavu puķes, jāņuzāles 

Plkst. 20.00 pie Ķekavas kultūras nama 
Saulgriežu vakara koncertprogramma 
IEVIJ LĪGO VAINAGĀ.

Programmā: bērnu deju grupas Daina 
deju soļus rībinās Pērkondancī un vaina-
gu vīšanu dziesmā izlocīs Cīrulītis. Se-

niori no Sidrabaines līgo vēsti iezvanīs ar 
pakavu skaņām, Zīle ar deju teiks saules 
godināšanas vārdus, ko ritmos vēstīs arī 
kapela Klabatas.

Visaugstāk līgo skaņu uznesīs Jauniešu 
vokālais ansamblis, bet tautas gudrības un 
nerātnības visiem zināmas darīs Jaunais 
Miltu teātris un svētku deju prasmēs ievadīs 
Danču klubiņš. Gaidām ikvienu būt ar mums 
kopā, lai svētku noskaņa ienāk mūsu pagal-
mā, mūsu ciematā, mūsu ļaudīs!

23. JŪNIJĀ
No plkst. 19.00 Līgo pikniks  

Baložos, pļavā aiz skolas stadiona. Būs 
jautra mūzika, konkursi un balvas, Līgu 
un Jāņu sveikšana un citas izdarības. 

Darbosies bufete. Vietu rezervēšanai un 
jautājumiem: tālr. 29600064 (Kārlis) vai 
25998619 (Sergejs).

Jaunie grāmatu eksperti – Bērnu žūrijas dalībnieki – atpūtas braucienā kempingā labirinti

Aicinām skanīgu balsu īpašniekus 
papildināt vīru kora Ķekava dziedātāju 
rindas! Mūs raksturo daudzpusīgs repertu-
ārs un aktīva koncertdarbība. Piedāvājam 
pozitīvu noskaņojumu un saturīgi pavadītu 
laiku. 

Mēģinājumi, kas atsāksies septembrī, 
notiks otrdienās, trešdienās pulksten 19.00 
Ķekavas kultūras nama Spoguļu zālē.

Vīru koris Ķekava un 
tā diriģents Arvīds Platpers

Dziesmu draugi!

Līgo noskaņas Ķekavas novadā!
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Dace Judina, speciāli Ķekavas Novadam
(Tēmas turpinājums. Sākums ĶN maija numurā) 

Izdevuma Ķekavas Novads maija numu-
rā aizsākām tēmu par labdarību – ko šis 
jēdziens nozīmē mūsdienās, kā labdarības 
projekti darbojas Ķekavas novadā. Šajā nu-
murā mēģināsim noskaidrot, ko par labdarī-
bas projektiem domā uzņēmēji – vai iesais-
tīties labdarībā ir izdevīgi? Kas šajā jomā 
notiek Latvijā un pasaulē? Un visbeidzot – 
kā mēs, cilvēki, viens otram vislabāk varam 
palīdzēt?

Jāmotivē palīdzēt!
„Ķekavas novadā labdarības tradīcijām ir 

dziļas saknes – baznīcas, sociālais dienests, 
ārzemju partneri (lielu palīdzību divdesmit gadu 
laikā snieguši vācu sadarbības partneri no Bor-
desholmas). Iespējams, sabiedrības locekļi līdz 
šim nav bijuši pārāk iesaistīti, varbūt pienācis 
laiks darīt to aktīvāk,” mudina Ķekavas pašval-
dības vadītājs Roberts Jurķis. „Pēdējā laikā 
šajā jomā viss notiek krietni augstākā līmenī – 
konkrētāk, personiskāk; sabiedrība to ir sajutusi 
un ieraudzījusi – lūk, cilvēks, kam jāpalīdz! 

R. Jurķis atklāj – pats bieži piedaloties Kates 
(Katrīnes Pasternakas – aut.) rīkotajās akcijās, 
tomēr, viņaprāt, tas nav tik taustāmi, kā perso-
niska palīdzība konkrētam cilvēkam. „Priecē lie-
lā cilvēku atsaucība, kas skaidri norāda – tieši 
grūtos laikos cilvēki vairāk gatavi palīdzēt 
viens otram, jo viņi zina, ka arī citam var 
sāpēt. Tajā pašā laikā - valstij vajadzētu vairāk 

rūpēties par to, lai, piemēram, nodokļu sistēma 
rosinātu situētos uzņēmējus un pilsoņus palī-
dzēt tiem, kuriem tik labi neklājas... Citādi šo-
brīd nereti sanāk tā – uzņēmējs vēlas kādam 
palīdzēt, bet nesakārtotā likumdošana viņam 
rada tikai un vienīgi neērtības.” 

Pareizi uzrunāt cilvēkus
Viens no uzteicamies abpusēji veiksmīgas 

sadarbības piemēriem – t/c Liiba. Nav nedēļas, 
kad Liibas vārds nebūtu lasāms kāda pasāku-
ma vai notikuma afišā, un nav tāda labdarības 
pasākuma, kurā viņi atteiktos piedalīties. 

Inga Zīle, t/c Liiba mārketinga menedžere, 
stāsta: „Ļoti laba sadarbība mums izveidojusies 
ar Doles baznīcu, rīkojam dažādas labdarības 
akcijas – mantu vākšanu maznodrošinātajiem, 
palīdzību draudzes locekļiem; piparkūku dāvinā-
šanu. Mēs labprāt sarīkotu akciju, lai palīdzētu 
kādam konkrētam cilvēkam – slimam bērnam vai 
pieaugušajam. Savukārt, runājot par pasākumu 
atbalstīšanu, – ar stāvlaukumu par brīvu un ne-
lielu finansiālu devumu atbalstām Uzņēmēju pa-
domi, elastīgi sadarbojamies ar Sporta aģentūru, 
kultūras un amatieru kolektīviem, vienmēr esam 
atvērti bērnu pasākumiem, bet lielo pasākumu 
laikā bērniem par velti nodrošinām atrakcijas.”

Inga ir baldoniete, bet, Ķekavā strādājot, viņai 
aizvadīto gadu laikā pozitīvu iespaidu radījušas 
pašvaldības rūpes par maznodrošinātajiem, sa-
gādājot transportu, biedrības Solis tuvāk rīkotie 
tirdziņi un Veselības dienas. „Vispār – ja aktīvi 
rosās, lietas notiek. Viss atkarīgs no tā, kā cilvē-
kus uzrunā, – visi pārguruši no savām sadzīves 
negācijām, ilgojas pēc kaut kā gaiša un pacilā-
joša. Ar cilvēkiem jārunā smaidot!”

Lielākā problēma – vēlēšanās trūkums
Vaicāta par šībrīža (2011. gada vasara) sāpīgā-

kajām labklājības jomas problēmām novadā, Ķe-

kavas pašvaldības sociālā dienesta vadītāja 
Ņina Timermane nosauc bezdarbu, pārāk lielos 
kredītus, motivācijas trūkumu un slinkumu. 

„Uztrauc fakts, ka ļoti daudz jauniešu un jau-
nu ģimeņu ir bez darba. No vienas puses – it 
kā rodas jaunas darba vietas un piedāvājumi, 
no otras – visur prasa „izglītību, ne zemāku par 
vidējo”, bet šie jaunieši nereti ir bez profesijas, 
ar nepabeigtu izglītību, attiecīgi – bez izglītības 

dokumentiem. Tādi nekur nav vajadzīgi, tāpēc 
cenšamies, cik spēka, viņus motivēt – vidus-
skola jāpabeidz, kaut vai mācoties vakarskolā! 
Citādi vēlāk nekas labāks par simtlatnieku pro-
grammu nesanāk – pastrādā īsu brīdi, pēc tam 
iestājas klusums, un – atkal viss no gala!”

Bēdīgākais faktors – ļoti daudziem bezdarb-
niekiem ir tik zema motivācija jel ko darīt savas 
dzīves uzlabošanai, ka viņus ne tikai grūti pie-
runāt VNA rīkotajiem profesionālās apmācības 
(pārkvalificēšanās) kursiem ar stipendiju un 
transporta izdevumu kompensācijām, bet arī 
pašvaldības organizēto bezdarbnieku atbalsta 
grupu nodarbību apmeklēšanai. Šādas grupas 
darbojas Daugmalē, Baložos, Ķekavā – dalīb-
niekiem ir iespēja mācīties arī datorkursos So-
ciālās aprūpes centrā, tikties un komunicēt, da-
līties pieredzē, saņemt juristu un psihologu kon-
sultācijas. „Mēs vēlamies, lai cilvēki nāktu un 
runātos cits ar citu, lai nenoslēgtos savās prob-
lēmās un četrās sienās,” uzsver Ņ. Timermane. 
„Diemžēl viņi to nevēlas. Trūkst motivācijas. To, 
ko gribētu, nevar dabūt, jo trūkst izglītības, pie-
redzes un ticības sev, bet, lai mācītos, traucē 
gribēšanas trūkums, kūtrums un slinkums.”

Vajadzīgi uzņēmīgi palīgi 
Aktīvs un uzticams pašvaldības palīgs – baz-

nīcu draudzes, kuras savu spēju un līdzekļu 
robežās cenšas gādāt un rūpēties par tiem, ku-
riem klājas grūtāk un skarbāk. Tā, piemēram, 
Katlakalna draudzē, pašvaldības atbalstīta, dar-
bojas zupas virtuve – nenovērtējama palīdzība 
drēgnā rudenī, pavasarī un skaidri aukstajā 
ziemā. 

Doles – Ķekavas evaņģēliski luteriskā drau-
dze vairāk cenšas palīdzēt konkrētiem cilvē-
kiem. Kā stāsta Alma Plostiņa, draudzes 
padomes locekle un brīvprātīgā kalpotāja, 

draudzes locekļi finansiāli un materiāli palīdz 
daudzbērnu ģimenēm, iespēju robežās – ar 
pārtikas pakām, svētdienas skolas bērniem 
vāra putras ar piedevām, apmeklē mājās drau-
dzes vecos un slimos ļaudis – sagādā pārtiku, 
apkopj, apdara mājas darbus, sanes malku, 
izved pastaigās, ziemā tīra sniegu. Kādam vī-
rietim, invalīdam, draudze izkārtojusi mitekli so-
ciālajā mājā, palīdz ar maksājumiem. 

Vaicāta, vai viegli rosināt līdzcilvēkus palīdzēt 
citiem, Alma domīgi noteic – jā un nē. Visatsau-
cīgāk palīdz tie, kuriem pašiem reiz ir klājiem 
gūti un bijusi nepieciešama palīdzība. Cita ie-
dzīvotāju daļa mēdz rūkt un burkšķēt – gan par 
daudzbērnu ģimenēm, gan par nestrādājošiem 
jauniešiem – taču pēc ilgstošām pārrunām un 
izskaidrošanas darba arī iesaistās labdarības 
pasākumos. „Bet, protams, sabiedrība vēro – 
gan tos, kuri palīdz, gan tos, kuriem... Pietiek šā-
dam cilvēkam tikai paklupt, lai kāds ieknābtu –  
redz, redz! Mēs savā ikdienas steigā un skrie-
šanā esam pilnīgi aizmirsuši, ko nozīmē nesav-
tīga palīdzība un kalpošana!”

Taču labo darbu un emociju ir daudz vairāk, 
uzsver Alma. Cilvēki palīdz gan ar naudu, gan 
mantām, bet draudzes locekļi par saziedotajiem 
līdzekļiem cenšas sapirkt palīdzības gaidītājiem 
visu nepieciešamo. Arī pašiem ne vienmēr klā-
jas saldi un saulaini, sevišķi ziemā – šīgada bar-
gie sali baznīcas apkures izmaksas palielinājuši 
divkārt, sasniedzot 400 latu mēnesī. „Pagaidām 
mums nepietiek cilvēkresursu, lai ķertos pie lie-
lākiem labdarības projektiem, labi, ja paspējam 
apdarīt regulāros darbiņus. Dikti būtu vajadzīgs 
kāds uzņēmīgs cilvēks, gatavs ar sirdi un dvē-
seli iesaistīties šajā darbā. Mums ir māsu drau-
dze Norvēģijā, veidojas laba sadarbība. Varbūt 
saņemsim kādu palīdzību arī no turienes”.

labdarība  11Ķekavas novads
2011. gada 7. jūnijs

Labdarība nav tikai vārds
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Uzziņai:
Aizvadīto gadu populārākie   labdarības 

„Tieši grūtos laikos cilvēki vairāk gatavi palīdzēt,  
jo viņi zina, ka arī citam var sāpēt.”

Aizvadīto gadu Latvijā labdarības pro-
jekti un to ienestās summas

Dāvāsim sapni! (2007–2010; palīdzība ne-
dziedināmi slimiem bērniem; Ls 14 986,91); 
Eņģeļi pār Latviju (palīdzība slimiem bēr-
niem; 2008 – Ls 429 571,11; 2009 – Ls 380 
600,28; 2010 – Ls 414 265); Labestības diena 
(2007–2011); Paēdušai Latvijai (2010, 2011), 
Palīdzēsim Latvijas ģimenēm!; Skolas soma 
(2006-2011; 2010 – Ls 55 200); Ziemassvētku 
dāvanu maiss; Zupas virtuve, Nepaej garām!

(Pēc Ziedot.lv datiem)
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Daugavas rāmais zilums, dzelteni 
balta saule, vasarīga meža zaļums, ze-
mes auglīgais brūnums pareizināts ar 
Zemgales rožu smaržu – Ķekavas no-
vada tautas tērps gatavs gan!

Pirms mēneša par godu Latvijas Valsts 
dzimšanas dienai Ķekavas kultūras namā 
tika prezentēts jaunradītais Ķekavas no-
vada tautastērps. Lai nākotnes vēsturnie-
kiem un etnogrāfiem nebūtu lieki jālauza 
galva, meklējot pirmsākumu, atklāsim – 
par Ķekavas novada tautastērpa darinā-
šanas ideju jāpateicas Ķekavas kultūras 
namam un Tautas lietišķās mākslas studi-
jas radošajām sievām – viņas (gan visas 
kopā, gan pa vienai) šo ideju grozījušas un 
burzījušas vismaz divus gadus.

Ilgais radīšanas ceļš
Vēsma Ozoliņa, Ķekavas kultūras 

nama vadītāja atceras, kā pagājušā gada 
vasarā kopā ar rokdarbnieču pulciņa va-
dītāju Vitu Labarēviču un audējmākslas 
meistari Ligiju Siliņu devušās uz muzeju 
pie etnogrāfisko rakstu speciālistiem raks-
tus lūkoties. „Par mūsu izvēlētajiem motī-
viem eksperti gan sākumā teica – nebūšot 
etnogrāfiski pareizi un fondiem atbilstoši, 
taču aizliegt arī nevarot, jo jaunrade tau-
tā var pastāvēt,” smaida Vēsma Ozoliņa. 
Kāda bija šī jaunrade? „Izvēlējāmies krā-
sas, kas simbolizē mūsu novadu – Dau-
gavas zilo, Ķekavas lauku zaļo, tīrumu 
brūno, saules dzelteno un sudrabbalto. Ilgi 
lauzījām galvu par sarkano, tumšsarkano 
un violeto, taču, draudzīgi vienojoties, pali-
kām pie tām, kas reprezentē mūsu ģerboni 
un vietu, kur atrodamies, – starp Zemgali 
un Rīgu, pie Daugavas.”

Meklējot vienīgo un īsto Ķekavas nova-
dam atbilstošo rakstu, skats apstājies pie 
Rīgas un Zemgales motīviem. Rīga izvē-
lēta vēsturiski ģeogrāfisko apstākļu dēļ 
un tāpēc, ka 19. gs. galvaspilsētai tuvāko 
apdzīvoto vietu iemītnieki ļoti strauji pār-
ņēmuši pilsētniecisko ģērbšanās modi –  
izveidojies savdabīgs Rīgas apriņķa tau-
tastērps, kurā dominēja zaļganpelēkās, 
sūnu zaļās, baltās un melnās krāsas sa-
likums, vienkāršākas griezuma un silueta 
līnijas un pilsētnieciskāki akcenti – kurpes, 
zābaki, grezni plecu lakati. 

Ziema Zemgales un Rīgas krāsās
Galu galā, sakrustojot Rīgas tautastērpa 

variantu ar Zemgales sulīgajām krāsām, 
greznajiem rozīšu un zvaigznīšu rakstiem, 
tapis Ķekavas brunču raksts un krāsu 
salikums, kurā ieausts Daugavas rāmais 
plūdums ar ziliem debesu atspulgiem, 
dzeltena vasaras un balta ziemas saule, 
mežu, sūnu un zāles zaļums, Zemgales 
māla auglīgais brūnums. Izmantotais rozī-
šu raksts atvasināts no Zemgales rozītēm, 
taču austs tehniski atšķirīgi un arī pavisam 
citādāk izskatās. 

„Visgrūtākās bija divas lietas – salikt galī-
go raksta variantu un dabūt īsto toņu dzijas,” 
stāsta Tautas lietišķās mākslas meistare 
audēja Ligija Siliņa. „Rudenī nācām kopā 
un ilgi būrāmies ap ornamentiem, bet pēc 
tam krustu šķērsu braukājām pa Latviju, 
Daugavas zilo meklēdamas. Gribēju strā-
dāt tikai ar rūpnieciski krāsotām dzijām, tām 
ir pilnīgi cita krāsas noturība. Beigās nopir-
kām ogrēniešu krāsotās dzijas.”

Lai taptu lepno ķekavnieču trīsarpus 
metru platā rota un puišu vestes košās 
strīpas, stellēs pagājusi visa ziema. Pa-
ralēli uzausti un šūdināti arī deviņi tērpi 
(Zemgales zvaigznīšu rakstā) novada kok-
lētāju ansamblim.

Rozītes krāsainas, rozītes baltas...
Smalko šūšanas un izšūšanas darbu 

meistares Vairas Lorbergas veikums 
– pieskaņotā etnogrāfiskā rozīšu rakstā 
darinātie sieviešu blūzes un vīriešu krekla 
izšuvumi – īstas latviskās mežģīnes! Meis-
tare stāsta: „Nekad nebiju redzējusi kādus 
īpašos Ķekavas etnogrāfiskos rakstus, 
tad nu, blūzi un kreklu darinot, ņēmu no 
Rīgas un Zemgales. Tā kā rozīšu motīvs 
tika izmantots brunčos, to pašu jaunatras-
to rozīti pārnesu un atvasināju arī blūzei, 
papildinot ar dažādām svītriņām un papild-

elementiem. Kādu nedēļu mocījos, līdz 
saliku, lai skaisti izskatās un sader kopā.”

Sieviešu blūzes smalkos izšuvumus 
meistare darinājusi 33 dienas, ik dienu 
kārtīgi strādājot pa astoņām stundām. „Tas 
bija briesmīgi smags darbs, taču, no otras 
puses, ko citu ziemā sadarīsi – šuj tikai, 
jāpārvar vien savs nogurums!” Ar puiša 
kreklu Vairas kundzei gājis ātrāk – nedē-
ļā, pusotrā bijis gatavs. Piegriezts un šūts 
pēc etnogrāfiskajiem griezuma un šuvuma 
likumiem, pēc veidojuma pielīdzināts Zem-
galei, izšuvumos izmantots vienvirziena 
raksts. Kopumā – pusotra mēneša laikā 
abi baltie brīnumi bijuši gatavi.

„Arvien esmu šuvusi blūzes un kreklus –  
Zemgales blūzēm vien kādi 35 varianti. 
Tas nav viegls darbs – blūzes greznas, 
prasa milzīgu darbu, toties pēc tam ir liels 
prieks par rezultātu. Bet nu gan – darbs ir 
iesākts, paraugs sastrādāts, lai nāk jaunā-
kas izšuvējas, gaišākām acīm un turpina!” 

Gluži kā Rīga – attīstās un pilnveidojas
Tā notiks – jaunajam novada tautastēr-

pam gaidāms pieaugums, turklāt drīz, jo, 
kā stāsta Vēsma Ozoliņa, skaistais tērps 
jau radījis priecīgu saviļņojumu: senioru 
deju grupa Sidrabene tieši šādus tērpus 
vēloties savam deju kolektīvam – jau  

ķērušies pie projektu rakstīšanas. Savu-
kārt, lai izrādītu jauno rotu plašākām tau-
tām, Vidzemes novada deju grupu svētkos 
ķekavnieku kolektīva vadītāja tērpās, nu, 
protams, svētku kārtā!

Par nākotni domājot, vērts ieklausīties Vai-
ras kundzes teiktajā – ja grib darināt jaunus 
tautastērpus deju kolektīvam tā, lai varētu 
piedalīties nākamajos dziesmu un deju svēt-
kos, jāsāk strādāt nekavējoties! Astoņiem 
pāriem pielocīt pūru nav joka lieta!

Cita starpā – gluži tāpat kā Rīga, kas ne-
kad nav gatava, arī Ķekavas novada tau-
tastērps vēl gaida virkni papildinājumu un 
bagātinājumu. Tā, piemēram, prezentācijā 
redzētā sievas lakata vietā varētu būt arī 
meitas vainags, pīts no krāsainām lentēm 
ar grezniem izšuvumiem lenšu galos. Šāda 
galvas rota piederas Rīgas apriņķim; Ķe-
kavas novadam attiecīgi tiks papildināta 
ar jaunradīto novada motīvu. Puisim būs 
arī mētelis, meitai un sievai – siltais lakats. 
Vēl? Par pārējiem pārsteigumiem – citu rei-
zi...

Dace Judina, speciāli ĶN

P.S. 
Līdz pat Līgo dienai kultūras namā ska-

tāma krāšņa un bagātīga brunču, jostu un 
tautisko audumu izstāde, bet 21. jūnijā kul-
tūras nama priekšā ar dziesmām un dejām 
notiks tradicionālā ielīgošana – kopīgi tiks 
vīts lielais puķu un ozolu vainags, baudīts 
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Zils, zaļš, balts, dzeltens – 
tapis Ķekavas novada tautastērps!

Ieskats tautisko tērpu audumu ekspozīcijā.

Rozīšu rakstā darinātie sieviešu blūzes un vīriešu 
krekla izšuvumi – īstas latviskās mežģīnes!


