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Ķekavā cīnās zirgu pajūgi  13. lpp.

Radošā nedēļa bērniem  7. lpp.

Izgatavo dzirnakmeņus  4. lpp.Fo
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Jaunatnes olimpiādē izcīna medaļas

Triatlonists Krišjānis Beitāns izcīnīja novadam zelta medaļu.

Izaicinājumi motivē jauniem sasniegumiem
Divu gadu atskaites punkts pārsteidz 

skrējienā – domu, darbu, laika... Uz-
ņemts straujš temps ar stabilu ritmu, 
kas ikdienas darbā sniedz paļāvību uz 
kolēģiem, iegūtajām zināšanām un pie-
redzi un, atskatoties uz paveikto, ļauj 
izjust padarīta darba prieku. Darbs paš-
valdībā ir divējāds – gan publiski redza-
mais, gan ikdienas un ārkārtas darbs, 
šķietami neredzams, tomēr vitāli nepie-
ciešams pašvaldības funkcionēšanai 
un iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Kāds 
Ķekavas novadā bijis laika nogrieznis 
starp 2009. un 2011. gada 1. jūliju?

“Jo augstāki mērķi, jo vairāk darba”
Pagājuši divi gadi, kopš 2009. gada  

1. jūlija, kad Latvijā rajonus nomainīja no-
vadi un, apvienojot Baložu pilsētu, Ķeka-

vas un Daugmales pagastus, tapa arī Ķe-
kavas novads. Šīs pārmaiņas jaunajai paš-
valdībai uzlika nopietnus pārbaudījumus.

Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis: “Sākot strādāt, ikviens 
deputāts konkrēti redzēja pilnveidojamās 
un attīstāmās jomas, darbības, kādas jā-
veic, lai šo mērķi sasniegtu, tomēr ar rūg-
tumu jāatzīst – reizēm ar personisko labo 
gribu un aktīvu iniciatīvu ir par maz. Dau-
dzus novadam vitāli svarīgus jautājumus 
bremzējušas Latvijas likumdošanas ne-
pilnības un nepietiekama iedziļināšanās 
katrā konkrētajā problēmā. Mūsu deputā-
tu sasaukuma vairākums no sirds strādā 
novada attīstībai, strādā ar citu ātrumu un 
izpratni par lietām, vienkārši lemj un dara. 
To trāpīgi raksturo kāda darbinieka teik-
tais: “Jūs jau tādi – kā no citas pasaules, 

mēs tik ātri netiekam līdzi!” Var jau būt, ka 
esam tādi, taču šajā laikā esam izpildījuši 
lielu daļu no tā, ko pirms vēlēšanām solī-
jām; esmu pārliecināts, ka arī turpmākajos 
gados izpildīsim savas programmas.”

Ikviena dzīves un darba joma Ķekavas 
novadā uzsākusi savu pilnveides ceļu –
viena ātrāk, cita lēnāk. Jo augstāki mērķi, 
jo vairāk darba, prāta un laika jāiegulda, 
lai tos sasniegtu. Kas sniedz gandarīju-
mu? “Padarītie darbi un komandas izjūta 
Domē, kā arī arvien pieaugošā iedzīvo-
tāju aktivitāte, iesaistoties sabiedriskajos 
procesos – par to visiem liels paldies! 
Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam 
savu novadu attīstīt par vietu ar labu 
infrastruktūru, kurā patīkami dzīvot, 
strādāt un mācīties!”

Turpinājums 2.-3. lpp.

Ķekavas novada jaunie, mērķ-
tiecīgie sportisti, atgriežoties no 
Latvijas Jaunatnes olimpiādes, 
mājās pārveda septiņas olimpiskās 
medaļas – zelta izcīnīta triatlonā, 
sudraba – džudo, triatlonā, loka 
šaušanā un brīvajā cīņā, bronzas – 
mākslas vingrošanā un basketbolā.

Turpinājums12. lpp.

Paradīzes stūrītis Valmoniras  16. lpp.
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Turpinājums no 1. lpp.
Budžets – pašvaldības mugurkauls

Kāds bijis 2009.–2011. gada periods no  
finanšu viedokļa? R. Jurķis novada attīstī-
bu kopumā vērtē kā saprātīgu un vienmē-
rīgu, uzsverot, ka tieši plānveidīgums ļāvis 
īstenot virkni vērienīgu un pat šķietami 
pārdrošu ieceru: “Ķekavas novada pašval-
dības budžetu 2009. un 2010. gadam var 
raksturot kā teritoriālās reformas rezultātā 
apvienotu triju pašvaldību – Ķekavas pa-
gasta, Daugmales pagasta un Baložu pil-
sētas – apvienoto budžetu, kas vērsts uz 
izdevumu samazinājumu, optimizējot paš-
valdības iestāžu izdevumus, un tajā pašā 
laikā uz attīstību vērstu budžetu.”

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 
segšanai, t.i., Ķekavas novada pastāvī-
go funkciju izpildei, novada iestāžu un 
struktūrvienību uzturēšanai, kredītsais-
tību izpildei izdevumi ar katru gadu sa-
mazinās, piemēram, 2009. gadā izlietoti  
Ls 12 818 769 (salīdzinot ar 2008. gadu –  
par Ls 3 130 465 mazāk), 2010. gadā –  
Ls 11 465 559. Gudri optimizējot pašvaldī-
bas iestāžu un struktūrvienību amata vie-
tas, pērn algu un sociālā nodokļa maksā-
jumos izdevies ietaupīt Ls 1 296 447 – šī 
pozīcija kopumā veido nozīmīgu daļu paš-
valdības pamatbudžeta izdevumu. “Ne-
pastāvīgā nodokļu likumdošana, kuras 
normatīvie akti tiek grozīti katru gadu, 

pašvaldībām liedz plānot ieņēmumus 
ilgākā termiņā un apgrūtina nākotnes 
finansiālās perspektīvas izveidi. Tomēr, 
neraugoties uz ārējo faktoru ietekmi, cenu 
pieaugumu un ekonomisko situāciju valstī, 
novada budžets ir stabils – analizējot tā iz-
pildes tendences, rodas pārliecība, ka ekono-
miskā situācija uzlabojas,” uzskata R. Jurķis.  

Viens no efektīvākajiem soļiem budžeta 
izdevumu samazināšanā – novada skolu 
jautājuma sakārtošana. Novadā vēl arvien 
pietrūkst mācību vietu, daudzi Ķekavas 
novadā deklarētie bērni mācās citu paš-
valdību skolās vai bērnudārzos, attiecīgi 
liela daļa pašvaldības līdzekļu aiziet šo 
pakalpojumu apmaksai: 2009. gadā –  
Ls 473 995, 2010. gadā – Ls 560 144.

“Mūsu līdzšinējā veiksmīgā lielo infra-
struktūras objektu būvniecības pieredze 
dod pamatotas cerības, ka nākamajā 
gadā beidzot varēsim uzsākt Ķekavas sā-
kumskolas būvniecību. Novadam šis pro-
jekts ir vitāli nepieciešams, tam izstrādāts 
pamatīgs finanšu ekonomiskais plāns, 
viss liecina, ka varam to uzņemties. Šis 
jautājums daudz apspriests gan deputātu 
vidū, gan ministrijās; tā ir bijusi viena no 
pamattēmām premjerministra un valsts 
prezidenta vizītes laikā. Konceptuālu  

atbalstu esam saņēmuši no daudzām at-
bildīgajām institūcijām, bet vēl joprojām 
gaidām atļauju uzsākt būvniecību. No šīs 
ieceres neatkāpsimies!” R. Jurķis piebilst –  
palicis rūgtums par valsti un valdības eko-
nomisko politiku, kas šo divu gadu laikā, 
par spīti reālajām iespējām, nav ļāvusi 
uzsākt jaunu objektu būvniecību, vienkār-
ši aizliedzot to ar likumu. “Mēs nevarējām 
rīkoties tā, kā to darītu rūpīgs saimnieks, –  
celt brīdī, kad būvniecība bija lēta un vēl 
bija labi būvnieki. Šobrīd celtniecība kļu-
vusi jūtami dārgāka, bet būvnieku, kuri spē-
tu realizēt lielus projektus, atlicis maz un tie 
paši pārslogoti. Diemžēl valdība, klausot 
starptautiskos aizdevējus un neiedziļinoties 
katrā atsevišķā gadījumā, to nesaprātīgi 
nobremzēja. Esmu pārliecināts, ka tas ietek-
mēs arī šīs vasaras politiskās kaislības par 
jaunas Saeimas vēlēšanām,” Domes priekš-
sēdētājs aicina ikvienu novadnieku pirms 
balsojuma 23. jūlija referendumā nopietni 
pārdomāt un izvērtēt valdības paveikto.

Plāni, projekti – to piepildījums
Lai varētu sekmīgi attīstīties, nepie-

ciešami finanšu līdzekļi, investīcijas.  
Ķekavas novads nopietni strādā pie ESF 
līdzekļu apguves un jaunu, perspektīvu 
sadarbību attīstības. 2009. gadā novada 
pašvaldība kā galvenos uzdevumus izvir-
zīja: uzsākt jaunus un turpināt iesāktos 

projektus, izveidot stipru sadarbības 
mehānismu ar novada uzņēmējiem un 
nevalstiskā sektora organizācijām, at-
tīstīt novada infrastruktūru, izstrādāt fi-
nanšu ekonomisko pamatojumu Ķekavas 
sākumskolas būvniecībai un uzsākt jaun-
ceļamā bērnudārza (PII) Bitīte darbību.

Plānotais ir izdevies – pērn septembrī 
jauno bērnudārzu pieskandināja 265 no-
vada bērniņu balsis. Tas, pirmkārt, palī-
dzēja vecākiem, samazinot rindu, otrkārt, 
radīja precedentu nākotnei. “Publiskās un 
privātās partnerības projekts – bērnudārzs 
Bitīte – ir ārkārtīgi nozīmīgs pozitīvais pie-
mērs “krīzes laika risinājumiem”, jo SVF 
joprojām ierobežo pašvaldību projektus,” 
uzsver Ķekavas novada pašvaldības At-
tīstības daļas vadītājas vietnieks, pro-
jektu vadītājs Māris Ozoliņš. Lepnumam 
ir pamats, jo PII Bitīte izraisa apbrīnu gan 
citu novadu pārstāvjiem, gan arī ārvalstu 
partneriem. PPP (privātās un publiskās 
partnerības) sadarbības princips Latvijai ir 
jaunums, taču būvniecības un apsaimnie-
košanas sadarbība apliecinājusi, ka privā-
tais un publiskais sektors var būt lieliski 
partneri, papildinot viens otru un pilnvērtīgi 
nodrošinot visas nepieciešamās funkcijas. 

Labais paraugs mudina izvirzīt jau-

nus mērķus, aktīvāk piesaistot Eiropas 
naudas un NVO atbalstu, lai realizē-
tu galvenās prioritātes – sakārtotu  
ceļus, pabeigtu iesāktās jaunbūves, 
labiekārtotu teritoriju, bet galvenais –  
atrisinātu virkni sasāpējušu soci-
ālo jautājumu. “Šie divi gadi bijuši ļoti 
produktīvi, ar lieliem izaicinājumiem,” 
saka Attīstības daļas vadītāja Astrīda  
Vītola. “Ļoti daudz darba prasīja Baložu  
vidusskolas piebūves un sporta kompleksa 
būvniecības pirmā kārta – tas bija pirmais 
pašvaldības ilgtermiņa saistību būvobjekts 
Latvijā, gandrīz trīs miljonu vērtībā. Spor-
ta kompleksa izbūve un attīstība turpinās, 
taču Baložu vidusskolas piebūvē jau otro 
gadu varam svinīgi atzīmēt 1. septembri.”

A. Vītola ar smaidu atzīst – nez kāpēc 
Ķekavas novadā vislabāk izdodoties tieši 
tie projekti, pie kuriem krietni jāpalauza 
galva. “Man vistuvākie lielie ilgtermiņa 
infrastruktūras projekti, kas ir arī vis-
vajadzīgākie novadam. To īstenošanas 
laiks nereti ir divi, trīs un pat pieci gadi, 
rezultāts – nozīmīgs ikvienam. Piemēram, 
ūdenssaimniecības sakārtošana Ķeka-
vā, Baložos un Daugmalē. Esam izbūvē-
juši spiedvadu 12 km garumā, kam tagad 
varēs pieslēgties ciemi no Ķekavas līdz  
Rīgai. Tas bija dārgs projekts – vairāk nekā 
trīs miljoni latu, caurule ieguldīta zemē, to 
it kā neredz, taču ieguvums – tīrs ūdens, 
veselīga vide – kvalitatīvai dzīves telpai 
ārkārtīgi būtisks. Izbūvēts arī notekūdeņu 
pašteces kanalizācijas vads Ķekavā, Lak-
stīgalu ielā, un notekūdeņu savākšanas 
pašteces vads ar pieslēgumu notekūdeņu 
spiedvadam Vimbukrogā, kas būtiski uzla-
bo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.”

Iedzīvotāju ērtībām un labklājībai
Domājot par novada iedzīvotāju  

ērtībām, drošību un labklājību, top apvie-
notais apgaismotais gājēju un veloceliņš  
Baložos, ko varēs izmantot arī rīdzinieki 
un Latvijas apceļotāji, uzlabots asfaltēto 
ceļu (1 km) un grants ceļu segums (8 km),  
rekonstruēts autobraucēju tilts, labiekārto-
tas divas autobusu pieturvietas, sabiedris-
kā transporta maršrutā ietvertas 10 pietur-
vietas, ierīkots sadzīves atkritumu savāk-
šanas konteineru laukums Ķekavā.

Par spīti krīzēm, top jaunas būves – pērn 
Dome apstiprinājusi 7 un uzsākusi 62 detāl- 
plānojumus, izdevusi 109 būvatļaujas un 
pieņēmusi ekspluatācijā 165 objektus. Iz-
būvēta lielajiem un mazajiem sportiskajiem 
novadniekiem tik vajadzīgā Pļavniekkalna  

2  Divi gaDi Ķekavas novaDā Ķekavas Novads
2011. gada 12. jūlijs

Ķekavas novada pašvaldības izdevums
ĶEKAVAS NOVADS

Reģistrācijas nr. 000702385
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Redaktore: Vineta Bērziņa
Redakcijas adrese: Ķekava,  
Ķekavas novads, Gaismas iela 19, k. 9, LV-2123
Tālrunis: 67935802, 26513292
E-pasta adrese: avize@kekava.lv 
vai vineta.berzina@kekava.lv
Iespiests: SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala
Maketētāja: Kristīne Šterna
Tirāža: 14 500 eksemplāru
Ķekavas novada pašvaldības interneta vietne: 
www.kekavasnovads.lv

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

Sabiedrība

Artjoms:
“Runājot par pozitī-
vajām pārmaiņām 
novadā, uzskatu, 
ka jāmin tas, ka 
Ķekavas novads tiek 
labi iekārtots – izvei-
doti dažādi celiņi un ietves. Ļoti pozitīvi vēr-
tēju uzstādīto norobežojumu starp Gaismas 
ielas braucamo daļu un ietvi, kas ir būtiski 
tieši bērnu drošībai. Tāpat padomāts par 
bērniem – pie vidusskolas darbojas skeit-
parks un pieejami dažādi rotaļu laukumi.”

Dagmāra:
“Cik komfortabli es jutos 
pirms novada apvieno-
šanas, tik komfortabli jū-
tos arī tagad. Vienīgais 
trūkums ir tas, ka šobrīd 
tiem pensionāriem, kuri 
sasnieguši cienījamu ve-
cumu, sākot ar 80 gadiem, nepiemaksā vairs 
nelielu stipendiju 10 latu apmērā.”

Diāna:
“Kā pozitīvas lietas gribētu 
minēt – atpūtas vietas 
Dambītis izveide, beidzot ir 
peldvieta gan pieauguša-
jiem, gan bērniem. Mēs ar 
mazo meitiņu to jau esam 
iemēģinājušas. Tāpat ne-
sen atklātais tiltiņš pār Ķekaviņu pie gāzes vada. 
Atzinīgi vērtēju pie Ķekavas vidusskolas uzstādīto 
moduli, kas tiek izmantots kā mācību klase. Tās 
būtu galvenās labās lietas, kas šobrīd nāk prātā.”

Brigita:
“Kā vienīgo pozitīvo 
momentu redzu to, ka 
Katlakalna ciematā 
tiks ievilkts centrali-
zēts ūdensvads un ka-
nalizācija un šo darbu 
veikšanai ir piesaistīti 
arī Eiropas Savienības fonda līdzekļi.”

Kādas pozitīvas 
pārmaiņas novadā 
esat pamanījuši 
pēdējos divos gados?

Izaicinājumi motivē       jauniem sasniegumiem

Ķekavas novads
Ķekavas pagasts – 20 246,7 ha,  

Baložu pilsēta – 711,1 ha, Daugmales 
pagasts – 6368,5 ha. Ķekavas novada 
kopējā platība – 27 326,31 ha. Iedzīvo-
tāju skaits – 21 848 (1. 01. 2011.)

Uzziņai

“Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam savu 
novadu attīstīt par vietu ar labu infrastruktūru,  

kurā patīkami dzīvot, strādāt un mācīties!”

Fo
to

: v
iN

et
A

 B
ēr

zi
ņ

A



aktuāli  3Ķekavas Novads
2011. gada 12. jūlijs

Izaicinājumi motivē       jauniem sasniegumiem
sākumskolas sporta zāle, Daugmales  
pamatskolā izremontētas sporta ģērbtuves un 
sanitārais mezgls; iekārtots bērnu rotaļu lau-
kums Ķekavā un sporta laukums Rāmavā. 

Rūpējoties par tiem, kuriem līdzcilvē-
ku palīdzība nepieciešama visvairāk, 
izveidots Alternatīvās aprūpes centrs Ķe-
kavā, sistēma alternatīvās aprūpes pie-
ejamībai mājās, dienas centrs invalīdiem 
un pensionāriem Ķekavā. Daugmalē top 
sociālās aprūpes centrs Adatiņas un vēl 
šogad plānots pabeigt arī daudzfunkcio-
nālo centru. Viens no resursu ietilpīgāka-
jiem projektiem – PII Avotiņš siltināšana. 
Visos šajos objektos šobrīd notiek aktīva 
būvniecība un turpmāko darbu plānošana. 
Novada vadība atzinīgi vērtē iedzīvotāju 
ieinteresētību darbu kvalitātē, kas aplieci-
na šo objektu aktualitāti un vajadzību. 

Priecē iedzīvotāju atsaucība
Jebkuram darbam jēga ir tikai tad, ja 

tas ir vajadzīgs un tiek novērtēts. “Prie-
cē iedzīvotāju atsaucība, piedaloties paš-
valdības izsludinātajos projektu konkursos 
(atbalstīti un līdzfinansēti 8 Ķekavas NVO 
projekti); cilvēki aktivizējušies – dibina 
biedrības, raksta projektus, drīz ar savu 
pieredzi varēs veiksmīgi startēt arī ES 
fondu naudas apguvē,” savus novadnie-
kus slavē Attīstības daļas vadītāja Astrīda 
Vītola. Viņas teikto papildina projektu va-
dītājs Māris Ozoliņš: “Jau kopš 2009. gada  
apgūstam Lauku fonda LEADER program-
mas līdzekļus, esam izveidojuši biedrību 
Daugavkrasts, kur pašvaldība ir dibinātājs 
un darbojas gan uzņēmēji, gan nevalstis-
kās organizācijas, – caur to var īstenot lau-
ku infrastruktūras vai zivrūpniecības pro-
jektus. Izpētot Uzņēmumu reģistru, dina-
mika ir iepriecinoša – pēdējā gada laikā, lai 
realizētu sabiedrībai nozīmīgus projektus, 
nodibinātas vairāk nekā 40 jaunu biedrību! 
Koordinēti strādā Uzņēmēju padome –  

1.07.2009.–1.07.2011.
0 1 . 0 7 . 2 0 0 9 . - 
31.12.2009.

01.01.2010.- 
31.12.2010.

01.01.2011.- 
30.06.2011.

Kopā

620 1069 470 2159

Sēdes, komitejas, komisijas 2009 2010 2011 Kopā
Domes sēde 15 24 13 52
Attīstības komiteja 12 23 12 47
Īpašumu komiteja 15 25 11 51
Izglītības komiteja 16 23 13 52
Sociālo lietu komiteja 12 19 10 41
Drošības, sabiedriskās 
kārtības un satiksmes 
komiteja

13 24 11 48

Finanšu komiteja 17 26 10 53
Vēlēšanu komisija 1 1
Īpašumu novērtēšanas 
komisija 

1 1

Izsoles komisija 1 1
Iedzīvotāju reģistrēšanas 
jautājumu komisija

5 14 19

Domes sēdēs izskatītie 
jautājumi

sadarbībā ar uzņēmējiem realizēts ne 
viens vien projekts. Arī jaundibinātā Jau-
niešu padome domā par juridiskās perso-
nas statusa iegūšanu, lai varētu īstenot 
savas idejas.” 

Novadam vajadzīgi izglītoti jaunieši!
Izglītībai Ķekavas novadā tiek pievēr-

sta īpaša uzmanība. Apzinoties izglītī-
bas kvalitātes un pieejamības nozīmi, 
joprojām intensīvi tiek meklētas iespējas 
Ķekavas sākumskolas jaunās ēkas būv-
niecībai, lai bērni neaizplūstu uz citām 
mācību iestādēm. Ķekavas sākumsko-
las vecā ēka pilnībā sakopta – izremon-
tētas telpas, tualetes, kāpnes, nosiltināts 
jumts. Kā pagaidu risinājums skolu no-
slogojuma izlīdzināšanā pie Pļavniekkal-
na sākumskolas un Ķekavas vidusskolas 
izvietotas moduļu sistēmas – skolēniem 
jaunās, neparastās telpas patīk, tās ie-
mantojušas popularitāti. Tāpat, lai pie-
turētu skolēnus novada skolām, Dome 
atbalstījusi Pļavniekkalna sākumskolas 
ieceri nodrošināt mācību procesu līdz 
sestajai klasei.

Daudz paveikts skolu labiekārtošanā –  
izremontēti un aprīkoti četri Ķekavas  
vidusskolas kabineti (bioloģijas, ķīmijas, 
fizikas un matemātikas), iegādāta dator-
tehnika, izveidoti lokālie datortīkli Ķekavas 
un Baložu vidusskolās, Daugmales pa-
matskolā un Pļavniekkalna sākumskolā. 
Iegādāts autobuss skolēnu pārvadāšanai; 
skolēni un vecāki atzinīgi novērtē ērtos 
skolēnu pārvadājumus.

Lai atvieglotu rūpes par mazuļiem, no 
šī gada darbojas kompensācijas me-
hānisms par bērnudārziem – ģimene, 
kuras bērniņam pietrūkst vietas pašvaldī-
bas bērnudārzā, tāpēc jāapmeklē privātie 
maksas bērnudārzi un saņem ikmēneša 
kompensāciju 50 latu apmērā.

Par bērnu brīvo laiku pašvaldība rūpē-
jas, atbalstot NVO un sociālā dienesta rī-
kotās dienas un diennakts nometnes, kuru 
tematika un aktivitātes ne vien nodrošina 
saturīgu un sportisku brīvā laika pavadīša-
nu, bet arī profesionālo ievirzi un intelek-
tuālās nodarbības; sadarbībā ar uzņēmē-
jiem un NVO tiek attīstīta karjeras orien-
tēšanas un profesionālā izaugsme. Valsts 
prezidenta vizītes laikā saņemta atzinība 
par problēmas aktualitātes izpratni.

Turpinājums 9. lpp.

Attēlos (pēc kārtas):
1. Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbu 

izstāde viss, kas lido, peld, rāpjas...
2. Izveidots atkritumu laukums
3. Parciņa izveide pie Sociālā aprūpes centra.
4. Atjaunota atpūtas vieta Dambītis
5. Pašvaldības darbinieki piedalās Lielajā 

talkā, iestādot jaunas eglītes
6. Teātra diena bērnudārzā ieviņa
7. Baložu vidusskolas piebūve
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Īsumā

Gruntsūdens līmeņa pazemināšanas 
nolūkos Ķekavas novada pašvaldība 
jūnijā veica meliorācijas grāvja gult-
nes tīrīšanu pie Ķekavas vidusskolas, 
aktīvi šajos darbos iesaistot bezdarb-
niekus jeb, tautā tā dēvētos, simtlat-
niekus, stāsta Vides un labiekārtošanas 
daļas vadītāja Sigita Varika.

Minēto darbu ietvaros pēc izraktās zemes 
nolīdzināšanas tika arī nostiprinātas nogā-
zes ar zaru pinumiem un iesēts zāliens. Līdz 
ar grāvja un tā gultnes sakopšanu palielinā-
sies ūdens caurplūdums, kas savukārt paze-
minās gruntsūdens līmeni apkārtējā teritorijā.

Ar smaidu S. Varika atzīst, ka, padzi-
ļinot meliorācijas grāvi ar traktortehniku, 
tika atrastas arī vēsturiskas liecības – sa-
dzīves drazu kaudzes, kuras, visticamāk, 
atstājuši celtnieki, kas padomijas gados 
cēluši tuvējās daudzdzīvokļu mājas.

Vineta Bērziņa

Dzirnakmeņi Bordesholmas 
rātsnamam

Ķekavas novada un Bordesholmas 
pašvaldības sadraudzības ietvaros jū-
nijā novada uzņēmums – akmens ap-
strādes centrs SIA “AKM” – uz Vāciju 
nogādāja speciāli izgatavotus dzirnak-
meņus, no kuriem tiks izveidota strūk-
laka pie jaunā rātsnama Bordesholmā.

Jaunās strūklakas svinīgā atklāšana 
plānota augustā, tajā iecerējuši piedalīties 
arī pārstāvji no Ķekavas novada pašvaldī-
bas un Ķekavas un Bordesholmas drau-

Saskaņā ar Augu aizsardzības liku-
ma prasībām un Invazīvās augu su-
gas – Sosnovska latvāņa – izplatības 
ierobežošanas noteikumiem Ķekavas 
novada pašvaldība aicina zemes īpaš-
niekus, kuru zemes platībās iemitināju-
šies Sosnovska latvāņi, veikt to iznīci-
nāšanu, nopļaujot, miglojot vai izman-
tojot kādu citu metodi, lai nepieļautu 
sēklu nogatavošanos un izsēju.

Tāpat atgādinām, ka zemes īpašnie-
kiem jāinformē Valsts augu aizsardzības 
dienests (VAAD) par zemes, kurā aug 
latvāņi, atrašanās vietu, platību, zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kā arī par 
latvāņu ierobežošanas pasākuma veik-
šanas laiku, metodi un veicēju.

Veicot latvāņu iznīcināšanu, aicinām 
neaizmirst ievērot darba aizsardzības 
pasākumus, lai neapdraudētu savu un 
līdzcilvēku veselību.

Plašāka informācija meklējama VADD 
Rīgas reģionālajā nodaļā, Pulkveža 
Brieža ielā 17, Rīga, LV 1010, vai dienes-
ta interneta vietnē – www.vaad.gov.lv.

Sigita Varika

Laiks nopļaut latvāņus

Attīra grāvi Ķekavā

Jūnijā noslēdzās Ķekavas novada 
projektu līdzfinansēšanas konkurss, 
tajā apstiprinot 22 projektus, kas vēr-
sti uz sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu 
īstenošanu, uzņēmējdarbības attīstību 
un iedzīvotāju līdzdalību aktuālu prob-
lēmu risināšanā Ķekavas novadā.

Izvērtējot iesniegtos projektus atbilstoši 
konkursa nosacījumiem, konkursa komisi-
ja atbalstīja 22 projektus, kuru īstenošanai 
kā līdzfinansējumu pašvaldība kopumā 
piešķīra ~30 000 latu.

Pašvaldības līdzfinansējums tika atvē-
lēts projektiem, kas, piemēram, paredz 
novadā audzēt Kalifornijas sarkanās slie-
kas, attīstīt publisko metāldarbnīcu un 
mācību izjādes bērniem, izveidot trušu 
šķirnes demonstrācijas laukumu, attīstīt 
Daugmales dienas centru, izveidot lapeni 
sociālās aprūpes centra iemītniekiem un 
mūzikas, klausāmgrāmatu un digitālo ie-
rakstu krājumu Ķekavas bibliotēkā.

Trīs no apstiprinātajiem projektiem sais-
tīti ar starptautisko festivālu VIA Ķekava –  
latviešu tautas tērpu parāde festivāla 
viesiem, Ķekavas novadā radītu mākslas 
darbu izstāde lidostā Rīga un ilustrētās 
kabatas vārdnīcas izdošana.

Runājot par uzņēmēju ieinteresētību 
dalībai konkursā, komisija atzīst – lai gan 
viena no atbalstāmajām aktivitātēm pa-
redzēja veicināt uzņēmējdarbības attīs-
tību Ķekavas novadā, diemžēl konkursā 
tika iesniegts ļoti maz pieteikumu no 
novada mazajiem un vidējiem uzņēmē-
jiem, kas savas idejas īstenošanai varē-
ja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansē-
jumu līdz 1500 latiem.

Ņemot vērā, ka konkursā atvēlētais kopē-
jais finansējums netika izsmelts, pašvaldība 
nolēmusi atlikušo summu novirzīt mūžizglī-
tības projektu konkursam, kas drīzumā tiks 
izsludināts. Sekojiet līdzi informācijai inter-
neta vietnē www.kekavasnovads.lv.

Vineta Bērziņa

22. jūnijā Ķekavā tika atklāts tiltiņš 
pāri Ķekaviņas upei netālu no atpūtas 
vietas Dambītis.

Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei, savā-
cot vairāk nekā 250 parakstus, šobrīd tilts 
ir atjaunots un drošs lietošanā. Atklāšanas 
dienā cilvēki atviegloti uzelpoja un pauda 
savu prieku par jauno tiltiņu, kas viņiem 
ietaupīs laiku, spēku un kalpos, lai nokļūtu 
uz veikalu vai savu mazdārziņu.

Pašvaldība, izvērtējot nepieciešamību 
un iedzīvotāju prasību, meklēja iespējas, 
lai atjaunotu tiltiņu, kurš 2009. gada oktob-
rī tika noņemts drošības apsvērumu dēļ. 
Pašvaldība pateicas SIA Ķekavas sadzīves 
servisa centrs darbiniekiem, kuri ar lielu en-
tuziasmu un labām idejām ķērās pie darba, 
lai šobrīd iedzīvotājiem būtu droša pārvie-
tošanās pāri jaunajam tiltam.

Līva Benete

Atbalsta novada 
attīstības projektus

Atjauno tiltiņu pāri Ķekaviņai

Atklājot tiltiņu pāri Ķekaviņas upei netālu no atpūtas vietas Dambītis.

31. jūlijā Ķekavas novadā
jau otro gadu aicina piedzīvojumu sacensības

IEPAZĪSTI SAVĒJOS 2011
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Dalība kājinieku, velobraucēju un autobraucēju grupās. 
Komandu pieteikšanās jau sākusies! 

Pieteikumu anketu un sacensību nolikumu  
meklē www.knup.lv.

Komandas gaida iespēja iepazīt daudzus Ķekavas novada 
uzņēmumus un tūrisma objektus aizraujošā dienā ar  

orientēšanos, sacensībām uz ātrumu, 
neparastiem uzdevumiem kontrolpunktos 

un lieliskām balvām!

Piedalies!

Organizatori: Ķekavas novada Uzņēmēju padome sadarbībā ar  
Ķekavas Tūrisma informācijas centru.

Pasākuma ģenerālsponsors: tirdzniecības centrs Liiba. 
Sponsors: Ķekavas putnu fabrika. 
Balvu sponsori: Melnā kafija, Autonams Lotes,  SEB banka, Madam Fitness.
Informatīvie atbalstītāji: ParKulturu.lv, EasyGet.lv, viss.lv.
Dalību šajā pasākumā akceptējuši tādi Ķekavas novada uzņēmumi un orga-

nizācijas kā OfficeDay Latvia, Skvoša dārzs Zanzibāra, z/s Mežavairogi, Rai-
monda zeltkaļa darbnīca, SIA Siviguns, biedrība Piedzīvojumu parks, amatnie-
ku centrs LINUM, Dārzs un vide, SIA Agrozona, z/s Valmoniras un citi.

Ķekavas novada un Bordesholmas 
pašvaldības sadraudzības ietvaros 
jūnijā novada uzņēmums – akmens 
apstrādes centrs SIA AKM – uz 
Vāciju nogādāja speciāli izgatavo-
tus dzirnakmeņus, no kuriem tiks iz-
veidota strūklaka pie jaunā rātsnama 
Bordesholmā. 

Jaunās strūklakas svinīgā atklāšana 
plānota augustā, kurā iecerējuši 
piedalīties arī pārstāvji no Ķekavas 
novada pašvaldības un Ķekavas un  
Bordesholmas draudzības biedrības. 

Līva Benete

Izgatavo dzirnakmeņus 
Bordesholmas 
rātsnamam
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Īsumā

Ķekavas novada Domes deputāti 
30. jūnija ārkārtas Domes sēdē par 
Ķekavas novada pašvaldības kul-
tūras aģentūras direktoru iecēla  
Artūru Ancānu.

Vērtēšanas komisija desmit cilvēku 
sastāvā kopumā izskatīja 29 kandidātu 
pieteikumus. 27. un 28. jūnijā komisija, 
uzaicinot uz pārrunām, izvērtēja sešus 
labākos kandidātus. Katrs komisijas lo-
ceklis vērtēja pretendentus pēc desmit 
ballu sistēmas, izvirzot apstiprināšanai 
Domes sēdē divus amatam atbilsto-
šākos kandidātus – Artūru Ancānu un 
Signi Sniedzi.

 Līva Benete

Kultūras aģentūru 
vadīs Artūrs AncānsArvien biežāk ķekaviešiem zemnieku 

saimniecības Valmoniras interesantais 
nosaukums vairs nav svešs, tomēr 
daudzi joprojām to dzird pirmo reizi.

Nosprieduši, ka labāk vienreiz redzēt, 
nekā simtreiz dzirdēt, arī Doles – Ķekavas 
luterāņu draudzes locekļi kādā skaistā un 
saulainā svētdienā pēc dievkalpojuma de-
vās iepazīties ar šo viesmīlīgo un neparasto 
zemnieku saimniecību un tās iemītniekiem.

Lielākā daļa autobusa pasažieru bija 
bērni, jo izbraukums bija iecerēts vien-
laikus arī kā svētdienas skolas mācību 
gada noslēguma pasākums. Pateicoties 
Ķekavas novada Domes atsaucībai, pie-
šķirot lielu autobusu, līdzi varēja doties arī 
vecāki, draugi un citi interesenti, un tā nu 
autobuss bija pilns ar priecīgiem lieliem un 
maziem ceļotājiem.

Valmonirās visus laipni sagaidīja māju 
saimnieks Ilgvars Bite un kopā ar saviem 
palīgiem izrādīja savu skaisti iekopto saim-
niecību, iepazīstināja ar tās četrkājainajiem 
un spārnotajiem iemītniekiem, izvizināja 
ar laivām un katamarānu, kā arī pavadīja 
laiku draudzīgās sarunās ar atbraukuša-
jiem. Valmonirās draudzīgi ir visi – sākot ar 
saimniekiem un beidzot pat ar zostēviņu, 
par suņukiem nemaz nerunājot. Bērniem, 
protams, lielu sajūsmu sagādāja iespēja 
pabraukāties ar laivām un pašiem izplun-

čāties dīķī un upītē, un viņu prieks pielipa 
arī pieaugušajiem. Sadraudzību stiprināja 
dažas kopīgas spēles, dziesmas un cienā-
šanās ar līdzpaņemtajiem gardumiem.

Aizkustinoši bija redzēt, kā aitas ar sa-
viem mazuļiem un pārējie kustoņi atsaucās 
uz saimnieka aicinājumu nākt un sekot vi-
ņam, tās pazina viņa – sava gana un ap-
rūpētāja – balsi un uzticējās viņam, zināja, 
ka viss, ko viņš tiem dos un darīs, būs labs 
arī tad, ja pirmajā brīdī tā nemaz nešķiet. 
Nevienam nesagādāja grūtības saprast, 
ka tas arī ir tas, ko bērni visu gadu svēt-
dienas skolā mācījušies – ko nozīmē pazīt 

Dieva balsi, tai paklausīt un paļāvībā sekot 
Jēzum. Redzētais un piedzīvotais arī pie-
augušajiem atgādināja, cik droši var justies, 
dzīvojot Kristus tuvumā un Viņa vadībā.

Svētdienas skolas nodarbības atsāksies ru-
denī, bet vasarā ikviens laipni gaidīts uz diev-
kalpojumiem svētdienās pulksten 10.00 un uz 
lūgšanu vakariem trešdienās pulksten 19.00.

Baznīca atvērta arī pirmdienās un ceturtdie-
nās no pulksten 13.00 līdz 16.00 un sestdienās 
no pulksten 9.00 līdz 13.00. Par citiem laikiem 
var vienoties, zvanot pa tālruņiem 26018531 
un 29538913. Dieva svētītu visiem šo vasaru!

Antra Martinsone

Jūnijā Ķekavas novadā noritēja 
Starptautiskais filcēšanas festivāls, 
kurā, radot iespaidīgus mākslas dar-
bus, piedalījās pārstāvji no Latvijas, 
Spānijas, Holandes, Beļģijas, Somijas, 
Lielbritānijas, Krievijas un Baltkrievijas.

Filcēšanas festivāla ideja radās Ilonai 
Vasiļevskai, kura sākotnēji pašmācības ceļā di-
vus gadus apguva filcēšanu un vēlējās pilnvei-
dot savas iemaņas jau profesionālākā līmenī.

Ilona ir Mārupes novada iedzīvotāja, 
bet, pateicoties izdevīgai atrašanās vietai, 
izvēlējās festivālu organizēt Ķekavā, viesu 
namā Alejas. 

“Sākotnēji apguvu filcēšanu no grāma-
tās un internetā pieejamās informācijas, 
bet, vēloties sasniegt augstu līmeni, ar to 
nepietiek. Radās domas aizbraukt uz ār-
zemēm pamācīties pie profesionāļiem, bet 
mākslinieki ierosināja mācības organizēt 

Latvijā, kas būtu gan ērtāk, gan finansiā-
li izdevīgāk. Iespējams, jau oktobrī mā-
cības turpināsies, pieaicinot mākslinieci  
no Maskavas,” stāsta starptautiskā festi-
vāla idejas autore Ilona.

Festivāls notika divās daļās, un apmācī-
bas vadīja māksliniece ar 25 gadu pieredzi 
filcēšanā Karoliina Arvilommi un viņas vīrs 
Roderik Welch no Somijas.

Līva Benete

Ķekavas novada kultūras aģentūrai 
(ĶNKA) apstiprināto projektu skai-
tam piepulcējušies vēl divi projekti –  
Nordplus programmas projekts 
Pieredzes apmaiņa ilgtspējīgu mājok-
ļu būvniecībā un Eiropas Kopienas 
(EK) programmas Jaunatne darbībā 
jauniešu iniciatīvas projekts Jauniešu  
veidota kultūra.

Ziemeļu Ministru padomes programmas 
Nordplus projektā, kura mērķis ir veikt 
pieaugušo izglītošanu ilgtspējīgas mājok-
ļu būvniecības jomā, ĶNKA piedalās kā 
sadarbības partneris. Plānots, ka projekta 
īstenošanas 25 mēnešos Ķekavas nova-
dā notiks divi projekta partneru un spe-
ciālistu semināri, kuri apmeklētājiem un 
interesentiem būs bez maksas. Tāpat di-
viem pārstāvjiem no Ķekavas novada būs 
iespēja piedalīties semināros Igaunijā un 
Zviedrijā. Projekta mērķu sasniegšanai 

partneri katrs organizēs vairākus kursus 
saistībā ar ilgtspējīgu mājokļu būvniecību: 
dabiskām ēkām, piemēram, salmu ēkām, 
mālu celtnēm, guļbūvju mājām, dabas 
plāksteriem, dabas krāsām, galdniecību, 
restaurāciju un atjaunojamo enerģiju.

Otrs jūnijā apstiprinātais ir jauniešu ini-
ciatīvas projekts Jauniešu veidota kultūra.  
Tā galvenie mērķi ir veicināt Ķekavas 
novada jauniešu pilsonisko līdzdalību 
kultūras jomā un paaugstināt kvalitāti 
jauniešu kultūras pasākumiem Ķekavas 
novadā. Projekta ietvaros desmit nefor-
mālās grupas Par kultūru jaunieši varēs 
organizēt un piedalīties jauniešu forumos, 
diskusijās ar citiem jauniešiem, ekspedīci-
jās un festivāla VIA Ķekava norisē.

Viena no aktivitātēm būs radošās darb-
nīcas Jauniešu kultūras dzīves vīzija, kur 
jaunieši modelēs esošo situāciju savā 
skatījumā un situācijas uzlabojumus, lai 

kultūru pietuvinātu jauniešiem. Tiks vērtēti 
gan pasākumi, reklāmas, plakāti, gan arī 
informācijas nodošanas metodes.

Atgādinām, ka apstiprinājumu līdz šim 
guvis EK programmas Jaunatne darbībā 
jauniešu apmaiņas projekts Atpakaļ pie 
saknēm, kura ietvaros septembra sākumā 
Ķekavas novada jauniešiem būs iespēja 
tikties ar vienaudžiem no Niluferas pašval-
dības Turcijā.

Tāpat ĶNKA saņēmusi līdzfinansējumu 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes 
programmas Valsts pārvalde projektu kon-
kursā un apstiprināts finansējums EK pro-
grammas Eiropa Pilsoņiem (2007–2013) 
projektam Eiropas pilsoniskās apziņas at-
tīstība: NVO darbības stiprināšana.

Papildu informācija par ĶNKA pro-
jektiem un to finansējuma izlietojumu –  
www.kultura.kekava.lv  sadaļā Projekti.

Arta Platace

Piedzīvotais Valmoniras saimē
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Startē piecos kultūras projektos

Doles – Ķekavas luterāņu draudzes saime valmonirās.

Filcēšanas festivālā top māksla

Jūnijā Ķekavas novada 
Domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis noslēdza 

līgumu ar SIA Mūsu māja valdes 
priekšsēdētāju Larisu Žuku un valdes 
locekli Aigaru Mežinski par renovāci-
jas darbu veikšanu pirmsskolas izglī-
tības iestādei Avotiņš Baložu pilsētā.

Renovācijas darbi tiek veikti projekta 
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā-
šana Ķekavas novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādē AVOTIŅŠ ietvaros, tā kopējās 
izmaksas ir Ls 297 635, no tām 42,57 % 
jeb Ls 126 728 sedz Klimata pārmaiņu fi-
nanšu instruments. Projekta ietvaros pare-
dzēta ēkas fasādes un jumta siltināšana, 
kā arī ventilācijas, apkures, karstā ūdens 
sistēmu un siltummezgla renovācija.

Līva Benete

Renovē bērnudārzu

Lai pilnveidotu zināšanas bērnu tiesību 
aizsardzības jomā, jūnijā Ķekavas novadā 
notika vairāku dienu apmācības atbildīga-
jiem dienestiem, informē Ķekavas novada 
bāriņtiesas vadītāja Sarma Trumpekoja.

Apmācībās speciālisti no Ķekavas 
novada Pašvaldības policijas, bāriņtie-
sas, sociālā dienesta un izglītības ies-
tādēm apguva dažādas aktuālas tēmas 
starptautisko un nacionālo tiesību jomā, 
par vecāku, bērnu tiesībām un pienā-
kumiem, vardarbības gadījumiem un 
starpinstitucionālo sadarbību. Būtiska 
uzmanība tika pievērsta saskarsmes 
veidošanas pamatprincipiem.

Apmācībās iegūtās zināšanas atbildī-
gajām institūcijām jāpielieto “arvien bie-
žāk, risinot jautājumus, kas skar dom-
starpības ģimenēs ar bērniem. Šādos 
gadījumos palīdz spēja ātri sazināties, 
sastrādāties ar kolēģiem no Pašvaldības 
policijas, sociālā dienesta, bāriņtiesām 
un citiem speciālistiem, lai pēc iespējas 
vairāk varētu palīdzēt bērniem”. Viņa  
aicina visus iedzīvotājus būt modriem un 
nekādā gadījumā nepalikt vienaldzīgiem 
pret novārtā pamestu bērnu likteni.

Vineta Bērziņa

Diskutē par bērnu 
aizsardzību
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Noderīgi

Ņemot vērā vasaras tveici, Neat-
liekamās medicīniskās palīdzības 
(NMP) dienesta mediķi aicina iedzī-
votājus pēc iespējas mazāk uzturē-
ties saulē dienas karstākajā periodā, 
izvēlēties atbilstošu apģērbu, uz-
ņemt pietiekamā daudzumā šķidru-
mu un saudzēt bērnu veselību.

Apstākļos, kad karstums sasniedz un 
pārsniedz 28–30 grādus pēc Celsija, 
mediķi aicina iedzīvotājus ievērot pie-
sardzību, lai izvairītos no pārkaršanas 
un karstuma dūriena.

Īpaši bīstama atrašanās saulē ir 
maziem bērniem – viņiem ieteicams 
uzturēties ēnā vai vēsās iekštelpās. 
Nekādā gadījumā neatstājiet bērnus 
vienus pašus mašīnā! Raugieties, lai 
bērns nepārkarstu guļot. Atcerieties, 
ka mazuļa ratiņi var pārvērsties par sil-
tumnīcu un bērns pārkarsis var iet bojā. 
Bērns var pārkarst, arī guļot smacīgās 
un karstās iekštelpās.

Karstajā laikā jāpalielina uzņemtā 
šķidruma daudzums. Nedzeriet šķidru-
mu, kas satur alkoholu vai lielu daudzu-
mu cukura. Vislabāk dzert, piemēram, 
vēsu tēju un minerālūdeni bez gāzes.

Centieties plānot savu dienu tā, lai 
jūs varētu izvairīties no karstuma un 
pēc iespējas vairāk atrastos labi vē-
dināmās telpās. Gadījumā, ja uz ielas 
jums paliek pārāk karsti, aicinām mek-
lēt atvēsinājumu veikalos, kafejnīcās 
un telpās ar kondicionēšanas iekārtām.

Ja jums jādodas ārpus mājas, aiz-
sargājiet sevi un bērnus no saules ie-
darbības, valkājot cepuri vai lakatiņu 
un saulesbrilles. Mugurā ieteicams vilkt 
gaišu, vieglu, elpojošu, ērtu apģērbu no 
dabīga materiāla, kā arī jāpaņem līdzi 
pietiekams daudzums ūdens.

Izvairieties no ilgstošas un fiziskas 
piepūles saulē vai karstās nevēdinātās 
telpās, piemēram, darba uz lauka vai 
sportošanas.

Cilvēkiem, kas slimo ar hroniskām sa-
slimšanām, tostarp sirds asinsvadu sli-
mībām, karstā laikā jāatceras lietot savi 
pastāvīgi lietojamie medikamenti.

Atgādinām, ka karstā laikā veselī-
ba var pasliktināties gados vecākiem 
cilvēkiem, zīdaiņiem un maziem bēr-
niem, cilvēkiem, kuri slimo ar hronis-
kām slimībām, īpaši ar elpceļu vai sirds 
slimībām, kuri veic fiziskas aktivitātes, 
kuri lieto noteiktus medikamentu vei-
dus, kā arī cilvēkiem, kuri lieto alkoholu 
un citas atkarības vielas.

Ja karstajā laikā pēc uzturēšanās 
saulē rodas veselības problēmas, 
konsultējaties ar savu ģimenes ārstu vai 
ārpus ģimenes ārstu darba laika zvaniet 
uz Veselības norēķinu centra Ģimenes 
ārstu konsultatīvā tālruņa numuru 
66016001, kas darbojas darba dienās 
no plkst. 18.00 līdz 8.00, brīvdienās un 
svētku dienās – visu diennakti.

Bet, ja parādās ķermeņa trīcēša-
na, drebuļi, augsta temperatūra, slikta 
dūša ar vemšanu, apziņas traucējumi, 
krampji, samaņas zudums – zvaniet  
ātrajai palīdzībai pa tālr. 113.

No NMP dienesta  
informācijas materiāliem

Karstā laikā jābūt 
piesardzīgiem

N e r a u g o t i e s 
uz lietaino laiku,  
17. jūnijā apmē-
ram  30 cilvēku ap- 
meklēja Latvijas  
Sarkanā Krusta 
(LSK) Rīgas apriņķa 

komitejas rīkoto labdarības pasākumu 
Mežiniekos Plakanciemā, vislielāko 
interesi izrādot par bezmaksas lietotu 
apģērbu un apavu saņemšanu.

Ņemot vērā iedzīvotāju izteiktās 
vajadzības, turpmāk Plakanciemā 
vasarā un rudenī katru piektdienu no 
pulksten 16.00 līdz 19.00 būs atvērts 
drēbju apmaiņas punkts. Aicinām 
iedzīvotājus izmantot iespēju gan nodot, 
gan saņemt drēbes un apavus. Paldies 

visiem par jau saziedotajām lietām!
Šajā laikā trūcīgās un mazno-

drošinātās ģimenes vai personas, 
uzrādot pašvaldības izsniegtu izziņu, 
varēs saņemt Eiropas Komisijas 
finansēto pārtikas paku. Tāpat turpinās 
darboties Pārtikas banka Paēdušai 
Latvijai, kā ietvaros cilvēki, kuriem nepie- 
tiek līdzekļu pārtikas iegādei un kuri at-
bilst projekta prasībām, varēs pieteik-
ties un saņemt pārtikas paku.

Tāpat LSK Rīgas apriņķa komiteja 
plāno tuvākajā laikā Plakanciemā izveidot 
Mazcenas veikalu un Veselības istabu.  
Mazcenas veikalā varēs iegādāties 
apģērbus, apavus, saimniecības un 
higiēnas preces. Savukārt Veselības 
istabā varēs saņemt šādus pakalpoju-

mus: konsultācijas veselības jautājumos, 
izmērīt arteriālo asinsspiedienu, noteikt 
svaru un auguma garumu, noteikt ķermeņa 
masas indeksu, saņemt informāciju par 
LSK pakalpojumiem, saņemt informāciju 
par medicīnas pakalpojumu pieejamību 
dažādām sociāli ekonomiskām iedzīvotāju 
grupām un psiholoģisku atbalstu, kā 
arī, pēc Veselības istabas darbinieka 
novērtējuma, bezrecepšu medikamentus 
un uztura bagātinātājus.

Eiropas brīvprātīgā darba gada ie-
tvaros aicinām atsaukties personu ar 
medicīnisku izglītību (māsa, ārsta palīgs, 
ārsts) vai topošo mediķi (pēdējo kursu stu-
dentu), kas vēlas darboties Plakanciema 
Veselības istabā.

Ulla Antona

Mūsu paaudzes pensionāriem nā-
cies daudz strādāt un pārdzīvot – karu, 
varas un naudas pārmaiņas un nu arī 
atvasaras saulei priekšā ir mākoņu 
skrandas. Daudziem ir auksti, drūmi un 
skumji, jo arī bērni un mazbērni, krīzes 
skarti, ir bez darba.

“Baidos palikt pavisam viena un neva-
rīga, jo manējie meklē darbu ārzemēs.” 
Šādas runas nākas dzirdēt arvien biežāk 
veikalā, meklējot dienišķo maizi ar atlai-
dēm. Jā, vienam un vecam ir grūti. Aicinu 
visus pensionārus – nāciet pie mums uz 
Ķekavas novada pensionāru biedrību Po-
lārblāzma! Kopā mēs esam liels spēks un 
varēsim palīdzēt ne tikai sev, bet arī citiem.

Pirmais darbs – mūžizglītība
Likās, ka strauji ienākušās jaunās tehnolo-

ģijas mūs neskars. Taču nē. Rēķinu maksāt 
pa vecam kases lodziņā iznāk dārgāk, nekā 
spaidot pogas interneta bankā. Lūdzu visus 
pensionārus nebaidīties un sākt mācīties! Va-
jag apgūt minimālas datora lietošanas pras-
mes, lai iegūtu iespēju iepazīt plašo interneta 
pasauli, ar ko tā aizrāvušies mūsu bērni un 
mazbērni. Viņi var būt mūsu skolotāji, un no 
tā nav jākaunas. Arī pensionāru biedrība palī-
dzēs organizēt bezmaksas apmācību grupas 
Ķekavā, Daugmalē, Baložos, ja vajadzēs –  
arī Rīgā.

Izvētīt mūžā sakrāto
“Kails tu esi nācis pasaulē, kailam tev 

tā būs jāatstāj.” Šim bībeliskajam iztei-
cienam negribu piekrist. Pavērosim, kādi 
mantu sīkumi un lielumi mūs ieskauj. Pen-
sijas vecums dots arī pārdomām. Laiks ir 
vētīt mūžā sakrāto – no kurienes tas viss ir 
radies? Vesela kaudze lietu, par kurām ir 
pilnīgi aizmirsts, izlien no pagultēm, skap-
jiem, šķūņiem un pagrabiem. Ir daudzas 
lietas, kuras atstieptas mājās, jo likās – 
reiz noderēs. Saprāts liek šķirties no kā-
das daļas šo lietu. Taču reizēm to brem-
zē sentiments: kožu saēsts lācēns – dēla 
mīļākā rotaļlieta, bezmēnu lietoja vectēvs, 
bet aubīte ir no vecmāmiņas.

Aicinu visus pensionārus pamatīgi iz-
vētīt savus mantu krājumus un visu, kas 
ir vēsturiski pagātnes liecinieki, nodot  
Ķekavas novadpētniecības muzejam. Tie 
varētu būt sadzīves priekšmeti, mēbeles, 
darba rīki un instrumenti. Piemēram, mu-
zejā nav neviena oriģināla padomju laiku 
skolas formas tērpa ar raksturīgo balto un 
melno priekšautiņu.

Ļoti interesanti būtu redzēt kaut ko no 
Napoleona laikiem, jo nākamgad būs  
200 gadu kopš viņa sakāves, bet mūsu 
Ķekava, īpaši jau Odukalns, šajās kaujās 
ieņem vēsturisku vietu. Svarīgs ir ne tikai 
lietišķais mantojums, bet ar to saistītais 
notikums, stāsts vai leģenda.

Mūsu novada muzejā vēl daudz kā 

trūkst, tas ir jauns, veidošanās stadijā. Va-
rat zvanīt muzeja darbiniecēm un uzzināt, 
kas šobrīd ir aktuālākais. Pensionāru bied-
rība palīdzēs loloto mantu nogādāt līdz 
muzejam, vajadzības gadījumā var veikt 
dāvinājuma aprakstu.

Papildinot muzeja krājumus, tas kļūs ba-
gātāks, ievērojamāks un rosīgāks tūristu 
piesaistē, no kā iegūs viss novads. Un pen-
sionārs, kas būs pielicis savu roku šī lielā 
darba veikšanā, arī būs gandarīts – man-
ta ir drošā vietā, to varēs aplūkot paaudžu 
paaudzēs. Pats jutīsies atbrīvots no mantu 
kulta un kļuvis tuvāks muzejam un savam 
novadam. Aktīvāk iekļausimies novada dzī-
ves norisēs – tas vairos dzīves prieku!

Kaimiņu būšana
Tautas dziesmā skan: “Pie kaimiņa rau-

ga gāju, / Pie kaimiņa sērkociņ’.” Tagad tas 
ir citādāk. Raugu vairs nevajag. Bērni un 
mazbērni treknajos gados tā izlepuši, ka 
vecmāmiņas rauga pankūkām virsū ne-
skatās, jo veikalos smalkmaizīšu cik uziet. 
Pašu vecie, labie sērkociņi arī vairs nav, jo 
fabrika tika veikli prihvatizēta.

Šobrīd, dzīvodami vienā mājā, varbūt 
pat blakus dzīvokļos, esam tā atsvešināju-
šies, ka savus kaimiņus nepazīstam. Viņi 
mums neliekas ne interesanti, ne vajadzīgi. 
To, ka kaimiņam kādreiz nepieciešama 
palīdzība un kā viņš dzīvo, mēs nezinām. 
Tāpēc apskaužami laimīgs ir cilvēks, ku-
ram ir labi un iejūtīgi kaimiņi, jo parasti par 
veciem un nevarīgiem cilvēkiem sociālās 
palīdzības dienesti uzzina tieši no kaimi-
ņiem. Pašiem veciem ļaudīm bieži vien 
ir kauns kaut ko lūgt, kaut arī tas ir ļoti  
nepieciešams.

Mainīsim domāšanu! Kļūsim atvērtāki, 
labsirdīgāki un pieejamāki. Apzināsim visus 
savus tuvākos kaimiņus! Veidosim labākas 
un sirsnīgākas attiecības, kas savstarpēji 

satuvinās un būs pirmais atbalsts grūtā brīdī.
Tagad modē ir visu apvienot, centralizēt. 

Bet šis projekts Kaimiņu būšana ir gluži 
pretējs. Laiks atgriezties pie pārbaudītām 
vērtībām. Agrāk vakarus pavadīja, vakarē-
jot te pie viena, te pie otra kaimiņa – arī 
mēs to varam! Apzināsim savus kaimiņus, 
veidosim interešu kopas, organizēsim ielu 
svētkus, māju un namu svētkus, mazākas 
un lielākas kopā būšanas un darīšanas, lai 
labāk iepazītos un sadarbotos. Kaut vai 
padalīsimies ar savām istabas vai dārza 
puķēm un augļiem, jo, piemēram, dažreiz 
ābolus vai ķirbjus nezinām, kur likt.

Mums jau nevajag daudz – roku, pie ku-
ras pieturēties, vārdu, uz kuru var paļau-
ties. Darbosimies, kā to paģērēja Godmaņa 
kungs – muguras taisnas un saspiedīsimies 
kopā kā pingvīni! Un visiem kļūs siltāk, dro-
šāk un labāk! Aktīvāk iekļausimies nova-
da dzīves norisēs! Nāciet katrs ar saviem 
priekšlikumiem un projektiem – pensionāru 
biedrība vienmēr jūs laipni gaidīs! Kopā lai 
ir griba un prāts! Lai mums veicas!

Anna Zgirska,
Polārblāzmas biedre

Drēbju apmaiņas punkts Plakanciemā

Polārblāzmas pirmie soļi

 “Aktīvāk iekļausimies novada dzīves norisēs – 
tas vairos dzīves prieku!”
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Ar smaržīgu puķu klēpjiem, prieka un 
aizkustinājuma asarām absolventu un 
pedagogu acīs un ar laba ceļa vārdiem 
aizvadīts skaistais izlaidumu laiks visās 
Ķekavas novada izglītības iestādēs.

Šogad izlaidumu stafeti uzsāka 
Pļavniekkalna sākumskola, kurā 31 ma-
zais ķipars saņēma apliecinājumu par  
4. klases pabeigšanu. Stafeti 17. jūnijā no-
slēdza mūsu lielākās skolas – Ķekavas 
vidusskolas – 12. klašu izlaidums ar  
34 absolventiem.

Izglītības dokumentu par pamatizglī-
tības ieguvi saņēma 78 novada bērni –  
57 no Ķekavas vidusskolas, 10 no Baložu 
vidusskolas un 11 no privātās pamatsko-
las Gaismas tilts 97. Savukārt Ķekavas 
Mūzikas skolu un Ķekavas Mākslas skolu –  
šogad pabeidza attiecīgi 6 un 8 audzēkņi.

Vineta Bērziņa

Biedrība Partnerība Daugavkrasts 
izsludina pieteikšanos īsfilmu festi-
vālam Mirklis mana novada un pilsē-
tas dzīvē. Līdz 21. jūlijam iesūti ori-
ģināldarbus vai īsfilmas kādā no čet-
rām festivāla kategorijām. Festivālā 
var piedalīties jaunieši un interesenti 
no visas Latvijas.

Festivāla mērķis ir atklāt talantīgus cilvē-
kus un motivēt viņus izzināt savu novadu 
vai pilsētu un izpausties kino mākslā, kā arī 
radīt iespēju citiem sniegt ieskatu un paust 
savu redzējumu par vietu, kurā dzīvo.

Festivāla konkursam iesūtāmo filmu 
formāts nav noteikts, tās var būt līdz  
15 minūšu garas mākslas, dokumentā-
lās vai animācijas filmas par šādām tē-
mām: dabas kinofilma, brīvā laika pava-
dīšanas iespējas, atpūtas vietas, kur gri-
bas atgriezties, tēma pēc brīvas izvēles.

Īsfilmu izvērtēšana notiks 27. jūlijā 
Rāmavas – Depkina muižā Rāmavā. 
Turpat 5. augustā norisināsies festivāla 
noslēguma pasākums, kad tiks apbalvo-
ti uzvarētāji un Grand Prix ieguvēji, kā 
arī piešķirtas veicināšanas un žūrijas 
specbalvas. Festivāla Grand Prix iegu-
vusī īsfilma tiks demonstrēta starptau-
tiskajā festivālā VIA Ķekava.

Festivālam iesūtītās īsfilmas vērtēs 
dramaturģe Rasa Bugavičute, kinoreži-
sors Jānis Putniņš, amatierteātru režisors 
un topošais kinorežisors Māris Belovs,  
Cypork Productions, Ķekavas novada paš-
valdības un kultūras aģentūras pārstāvji.

Festivālu rīko biedrība Partnerība Dau-
gavkrasts sadarbībā ar Ķekavas novada 
pašvaldību, Cypork Productions, Ar-
manda Lauku Jātnieka klubu, veikborda 
parku Nostress un piedzīvojumu parku 
Tarzāns.

Īsfilmu festivāla nolikums, pieteikuma 
anketa un video būs pieejams inter- 
neta vietnēs www.kekavasnovads.lv un 
www.kekavaruna.lv. Lai iegūtu plašāku 
informāciju par īsfilmu festivālu, lūdzam 
zvanīt pa tālruni 26194118 vai rakstīt uz 
e-pastu isfilmas@inbox.lv.

Māris Belovs

Īsfilmu festivāls

Aizvadīts 
izlaidumu laiks

Ķekavas novada jauniešu simfoniskā 
orķestra labdarības koncertā par godu 
Starptautiskajai bērnu aizsardzības 
dienai vairāki simti Vērmanes dārza 
viesu varēja vērot un klausīties oriģi-
nālu muzikāli horeogrāfisku uzvedumu.

Uzvedums tapa kā veiksmīgas un brīv-
prātīgas sadarbības projekts, kura iesāku-
mi meklējami, pavisam nejauši satiekoties 
ar labu gribu un entuziasmu apveltītiem 
domubiedriem.

Lai gan koncertēšana brīvdabas estrā-
dē orķestrim ir pazīstama prakse, tomēr ik 
reizi tas ir kas īpašs, sevišķi, ja ir jūtama 
publikas interese un atsaucība, kā tas bija 
šoreiz. Turklāt koncertu spilgtāku padarīja 
deju un mākslas vingrošanas priekšnesu-
mi lieliskās mākslas vingrotājas, Latvijas 
čempiones Olgas Aleksejevas un deju stu-
dijas iDance pārstāvju Igora Kudrjavceva 
un Annas Golubevas izpildījumā.

Orķestra muzikālajā sniegumā šoreiz 
dominēja dažādi deju žanri, sākot no Jurjānu 
Andreja zemnieciski pašlepnajam Ačikopam 
līdz pat nevaldāmā temperamenta pāri 
plūstošajai un saules gaismas pielietajai 
Emanuēla Šabrijē Spānijai.

Kopumā pasākuma veiksmīgā norise ir 
mudinājusi turpināt daudz plašāk sadarbo-
ties ar citu mākslas virzienu pārstāvjiem, 
lai Ķekavas novada jauniešu simfoniskā 
orķestra koncerti kļūtu vēl interesantāki un 
saturiski piesātinātāki.

Ķekavas novada jauniešu simfoniskais 
orķestris, pateicoties Ķekavas novada 

Domes atbalstam, turpina apvienot ta-
lantīgākos jaunos mūziķus no Pierīgas un  
citiem Latvijas reģioniem, sniedz regulārus  

koncertus, ar savu darbību padarot krāsai-
nāku Latvijas koncertdzīvi.

Pēteris Plūme

No 13. līdz 17. jūnijam biedrība Solis 
tuvāk organizēja Radošo nedēļu novada 
bērniem, kas tapa, pateicoties Ķekavas 

novada pašvaldības atbalstam.
Radošās nedēļas laikā bērniem notika 

dažādas izglītojošas un radošas nodarbī-

No 20. līdz 22. jūlijam Baložu vi-
dusskolā notiks jau trešā dienas no-
metne Tu to vari?!, ko organizē Rīgas 
Āgenskalna baptistu draudze sadarbībā  
ar Ķekavas novada Domi.

Daudzi bērni ar prieku atceras iepriek-
šējo gadu Tu to vari?! nometnes, kas no-
tika Mārupes novadā. Šovasar nometnes 

programmā līdztekus sporta aktivitātēm, 
ko arī šogad vadīs sporta nometņu orga-
nizētāji no ASV Mike Haywood vadībā, 
būs radošās mākslas darbnīcas kopā ar 
mākslinieci Diānu Dimmi-Dimzu un Bībe-
les studijas. 

Šogad nometnes beigās vecākiem būs 
iespēja aplūkot bērnu veidoto mākslas 

darbu izstādi – gan sietspiedes tehnikā 
apdrukātus kreklus, gan dažādus rokdar-
bus.

Piedalīties nometnē gaidīti bērni vecumā 
no 8 līdz 12 gadiem. Nometnes izmaksas – 
Ls 12. Pieteikšanās pa tālruni 29443359 vai 
pa e-pastu: artis.vastlavis@apollo.lv.

Artis Vastlāvis

Jauniešu simfoniskā orķestra  
labdarības koncerts

Uzziņai
Ķekavas novada jauniešu simfoniskais 

orķestris (līdz 2011. gadam pazīstams kā 
Rīgas rajona jauniešu orķestris) dibināts 
2002. gadā un kopš tā laika kļuvis par vie-
nu no vadošajiem jauniešu simfoniskajiem 
orķestriem Latvijā. To apliecina gan vietē-
ja, gan starptautiska mēroga panākumi:
	2011. gadā – 1. vieta starptautiskajā 

Eiropas Jauniešu mūzikas festivālā – 
konkursā Nērpeltē, Beļģijā;

	2010. gadā – 1. vieta X Latvijas Skolu 
Jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
veltītajā Simfonisko orķestru finālkon-
kursā;

	2009. gadā – zelta pakāpes diploms un 
žūrijas speciālbalva par konkursa obli-
gātā skaņdarba vislabāko interpretāciju 
konkursā Young2009Prague;

	2006. gadā – 2. vieta 36. Starptau-
tiskajā orķestru mūzikas konkursā  
Youth & Music in Vienna.

Ķekavas novada jauniešu simfoniskais orķestris kļuvis par vienu no vadošajiem jauniešu  
simfoniskajiem orķestriem Latvijā.

Dienas nometne bērniem Tu to vari?!

Radošā nedēļa mazajiem novadniekiem
Radošās nedēļas atklāšanā
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bas – keramika, ziepju dekorēšana, teātra 
sports, tērpu gatavošana, vizuālā māksla, 
aksesuāru darbnīca, atjautības konkursi 
un nodarbības par narkotiku kaitīgumu. 

Bērni arī apciemoja un pacienāja 
zemnieku saimniecības Līči dzīvnieci-
ņus un iepazinās ar ražošanas uzņē-
mumu darbību.

Savukārt radošās nedēļas noslēguma 
pasākumā mazie dalībnieki krāšņi prezen-
tēja paveikto un dalījās iespaidos.

Nākamā Radošā nedēļa ar citām in-
teresantām aktivitātēm bērniem notiks 
no 1. līdz 5. augustam. 

Pieteikšanās, rakstot uz e-pasta  
adresi solis.tuvak@inbox.lv. Informācija 
pa tālr. 29345606, 26576443

Līva Benete



tās izskatās no ārpuses. Pirms nosodi vai izdari 
secinājumus par kādu cilvēku, vienmēr centies 
izprast to, kāds viņš ir zem savas ikdienas mas-
kas. Tieši tas pats ir ar valsti un kultūru.

Salīdzinot skolas Vācijā un Latvijā, Šarlote kā 
lielāko atšķirību saskata attiecības starp skolo-
tāju un skolēniem, starp pielietotajām mācību 
metodēm. Viņa novērojusi, ka skolotāji Latvijā 
vadās pēc līdzīgām metodēm, pieļaujot situāciju, 
kad klasē ir skolēni, kuri mācīto vielu līdz galam 
neizprot, kamēr Vācijā skolotājs pievēršas sko-
lēniem individuāli, pielietojot atšķirīgas metodes.

Kultūras atšķirības ir garšīgas
Guna Vītola, Šarlotes viesmamma no 

Ķekavas, stāsta par meitenes ienākšanu Vītolu 
ģimenes mājās: “Šarlote mūsu ģimenē ieradās 
nejauši. Meitas draudzene, kas ir AFS brīvprā-
tīgais, lūdza, vai nevaram dot pagaidu mājvietu 
meitenei no Vācijas. Lēmumu pieņēmām divu 
dienu laikā. Tas nebija labi pārdomāts, bet ne-
vienam mūsu lielās ģimenes loceklim iebildumu 
nebija. Es piekritu, jo katram var gadīties situā-
cija, kad ir ļoti svarīgi saņemt atbalstu no nepa-
zīstamiem cilvēkiem svešā zemē.”

“Ikdienā kopā esam trīs paaudžu 14 cilvē-
ki, un dzīve kūsā krustu šķērsu divās mājās. 
Šarlotes Vācijas ģimenē ir tikai mamma, tētis un 
vecmāmiņa. Kaut Šarlotes viesošanās nebija 
plānota, viņa ļoti labi spēja iejusties pavisam at-
šķirīgā vidē, arī apbrīnojami īsā laikā apgūt lat-
viešu valodu. Šis gads mūsu ģimenei bija ļoti in-
teresants, pat ēdienu veidā mēs to izbaudījām –  
kultūras atšķirības ir garšīgas. Šarlotes piemērs 
iedrošināja manu dēlu iesaistīties starptautiskā 
brīvprātīgo kustībā Dānijā.”

 Balstoties uz iegūto pieredzi, Guna noteikti 
iesaka piedalīties AFS jauniešu apmaiņas 
programmā, ja ģimene vēlas sajust, cik pasaule 

ir plaša un daudzveidīga. Viņasprāt, saprašanās 
ir vienkāršāka, ja ģimenes locekļi var sazināties 
angļu valodā un pašu bērni ir vecumā no  
16 līdz 20 gadiem.

Atrast daļu no sevis šeit, Latvijā
Beku un Mucenieku ģimene no Ķekavas pa-

gājušogad savā ģimenē uzņēma viesskolnieci 
Mariju no Venecuēlas, jo vēlējās pieņemt izaici-
nājumu un sniegt iespēju meitenei “no pavisam 
citas kultūras iepazīt un atrast daļiņu no sevis 

šeit, Latvijā”.
Par labu šim solim nospēlēja ģimenes si-

tuācija. “Mūsu dēli uzaug ar divām valodām – 
latviešu un vācu, viņiem ir divas ģimenes un 
divas zemes, kas ir viņu saknes, un iespēja 
vienlaikus kliedēt aizspriedumus un klišejas 
starp kultūrām. Kā vecāki vēlējāmies saviem 
bērniem uzskatāmi parādīt – otrs cilvēks ir 
svešs tikai tik ilgi, kamēr tu ar viņu nedzīvo 
vienās sienās,” stāsta Gundega Muceniece, 
Marijas viesmamma.

Vaicājot, kas bija vislielākais izaicinājums, 
viņa atbild: “Lai cik savdabīgi tas nebūtu, man 
kā dēlu mātei vislielākais izaicinājums bija vie-
nā mirklī iegūt meitu un izjust, ko nozīmē jau-
niešu dzīve un problēmas pusaudžu vecumā. 
Nesaskatīju nepārvaramas grūtības sadzīvē 
tikai tādēļ, ka viesskolēns bija no pavisam citas 
pasaules malas – Venecuēlas Dienvidamerikā. 
Tāpat kā ar pašu bērniem bija dažādas dienas 
un dažādi piedzīvojumi. Jebkurā gadījumā tā 
bija skaista un vienlaikus grūta dzīves skola gan 

bērniem, gan mums, vecākiem, kuru novēlu ie-
gūt katram, kas ir gatavs ļauties izaicinājumam 
ieraudzīt sevi ar cita cilvēka acīm.”

Esot kopā ar meiteni no Venecuēlas, ģimene 
iemācījusies “piesardzīgāk novērtēt savu attiek-
smi” un pārrunāt ar bērniem, kā novērst pār-
protamās situācijas ikdienā, kas rodas, runājot 
dažādās valodās. Tāpat Marijas viesmamma 
nostiprināja savas spāņu valodas zināšanas, 
bet puikas ieguva skaistās valodas pirmās ie-
maņas, vēl tagad viņi viens otram māk uzsaukt: 

“Ordena los platos!” (“Noliec traukus vietā!” – 
spāņu val.)

Beku un Mucenieku ģimene iesaka arī citām 
Ķekavas ģimenēm uzdrīkstēties un piedzīvot šo 
skaisto laiku. Viņuprāt, novadā dzīvo daudzas 
uzņēmīgas un atraktīvas ģimenes, kas būtu 
gatavas to darīt, lai arī varbūt vēl nav uzdroši-
nājušās. “Uzņemt skolēnu ir iespēja ļaut mainīt 
ikdienu par 180 grādiem un paspilgtināt dzīvi 
ar neaizmirstamām emocijām vairāku mēnešu 
garumā,” atzīst Beki un Mucenieki, piebilstot, ka 
Ķekavas novadā aktīvi tiek domāts par saturī-
gu jauniešu neformālās izglītības attīstību, kurā 
līdz ar viesskolēnu uzturēšanos mūsu novadā 
un AFS pieredzi veiksmīgi varētu integrēt starp-
kultūru izglītību kā bagātinošu aspektu.

Jau šogad, 19. augustā, Latvijā ieradīsies 
26 jaunieši no Taizemes, Itālijas, Vācijas, 
Venecuēlas, Dānijas un Turcijas. Kas zina – 
varbūt kāds no viņiem savu nākamo mācību 
gadu pavadīs tieši Ķekavā? 

Ieva Vīksna

8  izglītība Ķekavas Novads
2011. gada 12. jūlijs

Augustā apritēs gads, kopš Latvijā iera-
dās 21 viesskolnieks no Taizemes, Vācijas, 
ASV un Venecuēlas, lai, dzīvojot vienu gadu 
latviešu ģimenēs, iepazītu mūsu kultūru no 
vietējās ģimenes un skolas skatījuma.

AFS Latvija Jauniešu apmaiņas program-
mas ietvaros, kuras mērķis ir veicināt starp-
kultūru izglītību visā pasaulē, vairāki vies-
skolēni Latvijas kultūru iepazina, mitinoties 
ģimenēs no Ķekavas.

Kādu motīvu vadītas latviešu ģimenes pietei-
cās jauna ģimenes locekļa uzņemšanā? Kādu 
dzīvi Latvijā saskata viesskolēni, pavadot šeit 
gadu? Uz šiem jautājumiem atbildēt aicināju 
viesskolnieci Šarloti (Charlotte) no Vācijas un 
Beku un Mucenieku ģimeni Ķekavā, kura uz-
ņēma Mariju (Maria) no Venecuēlas.

Lietas nekad nav tādas, kādas tās  
izskatās no ārpuses

Pirmās dienas Latvijā Šarlotei bija grūtas: 
“Iesākumā man bija sajūta, ka šāds izaicinā-
jums nav domāts man, tomēr, kad satiku savu 
smaidošo viesģimeni, manas domas drīz vien 
mainījās. Pirms devos savā apmaiņas pro-
grammā, mans priekšstats bija pilnīgi atšķirīgs. 
Necerēju, ka šī pieredze manai attīstībai dos 
tik daudz. Negaidīju, ka manas attiecības ar 
viesģimeni un skolas biedriem kļūs tik ciešas. 
Lielākais pārsteigums patiesībā ir par relatīvi 
īso laiku (nepilns gads), kurā spēju sajusties 
šeit kā mājās.”

Pēc Šarlotes vārdiem, Latvija iesākumā ne-
bija viņas galamērķis, jo meitene vēlējās braukt 
uz Kanādu, tomēr šim braucienam viņa bija vēl 
par jaunu. “Tad nu izvēlējos valstis, par kurām 
dzirdējusi biju visnotaļ maz. Šobrīd par savu lē-
mumu esmu ļoti apmierināta, jo nav jau nemaz 
tik daudz cilvēku, kuri varētu teikt, ka viņu otrā 
ģimene nāk no Latvijas.”

Savus iespaidus par šo valsti un cilvēkiem 
Šarlotei īsumā ir grūti aprakstīt, tomēr vienu 
lietu, būdama šeit ar latviešiem, viņa noteikti ir 
iemācījusies – lietas nekad nav tādas, kādas 

Satikšanās,  
kas maina pasauli

Šarlote un viņas viesmamma Guna uz Daugavas ledus iepretim Vītolu ģimenes mājām

Marija no Venecuēlas un viņas viesģimene no 
Ķekavas – Mucenieku ģimene

“Pirms nosodi vai izdari secinājumus par kādu cilvēku, 
vienmēr centies izprast to, kāds viņš ir zem savas ikdienas 

maskas. Tieši tas pats ir ar valsti un kultūru.”

“Vissliktāk kļūst tad, kad mēs pazaudējam 
bērnu sevī un pārstājam priecāties par dabu.”

Fo
to

 N
o

 p
er

so
N

īg
ā

 A
rh

īv
A

Fo
to

 N
o

 p
er

so
N

īg
ā

 A
rh

īv
A



Divi gaDi Ķekavas novaDā  9Ķekavas Novads
2011. gada 12. jūlijs

Turpinājums no 2.-3. lpp.

Kultūrvide, tūrisms un sports
Kultūras joma novadā šogad pārdzīvo 

pārmaiņas – uzsāktas reformas, kas radī-
ja īpašu sabiedrisko aktivitāti un kaislības. 
Izanalizējot kultūras iestāžu administratīvo 
kapacitāti, Kultūras aģentūra rosinājusi 
virkni pasākumu, kas veicinātu kultūras 
jomas plānveidīgu attīstību un pilnvei-
di. Kopš 2010. gada novadā pieejami pro-
fesionālu mākslinieku vieskoncerti un vies-
izrādes, kā arī gadskārtējie, tautā iemīļotie 
pašdarbības kolektīvu koncerti. Piesaistot 
ESF līdzekļus, būs iespēja pieredzes ap-
maiņas projektu ietvaros uzlabot un piln-
veidot darba organizāciju, apgūt jaunas 
darba metodes un pārņemt labo pieredzi, 
lai novada kultūras dzīvi darītu vēl spilg-
tāku, interesantāku un pašdarbības kolek-
tīviem piesaistītu jaunus dalībniekus. Ap-
griezienus uzņēmusi arī sporta attīstība –  
izveidota Ķekavas sporta skola, sporta 
kompleksā aktīvi darbojas interešu spor-
ta grupas un profesionālās komandas; ar 
īpašu aktivitāti un panākumiem izceļas 
jaunieši. 

Domājot par savu kultūrvēsturisko sak-
ņu un novada skaistuma apzināšanu,  
uzsākts nopietns darbs pie tūrisma un 
kultūrvides infrastruktūras izveides – ta-
pis Tūrisma un informācijas centrs, Vie-
nas pieturas aģentūra Ķekavā, Baložos 
un Daugmalē, veiksmīgi aizsākts projekts  
Ceļojums Ķekavas novadā – digitālās nova-
da kartes izveide un norādes zīmju uzstā-
dīšana pie nozīmīgiem objektiem, izbūvēta 
un atklāta atpūtas vieta Dambītis. Tradīciju 
kopšanai rekonstruēts Doles tautas nams 
un Ķekavas bibliotēkas telpas; pilnveidota 
novada bibliotēku materiāli tehniskā bāze, 

palielinājies elektronisko informācijas nesē-
ju skaits un grāmatu fonds. 

Savukārt, raugoties tālāk – pāri novada 
robežām, izstrādāts Igaunijas, Latvijas, 
Krievijas sadarbības projekts Pārrobežu 
masu mediju tīkla un kopīgas informācijas 
telpas izveidošana. Veidojas dzīva sadar-
bība un pieredzes apmaiņa ar citiem Latvi-
jas novadiem un ārvalstīm – Vāciju, Poliju, 
Krieviju, Baltkrieviju, Lietuvu, Igauniju un 
Turciju. Starptautiskās sadraudzības ie-
tvaros notika novada uzņēmēju kontaktu 
dibināšanas brauciens uz Pleskavas ra-
jonu, Ķekavā regulāri viesojas potenciālie 
ārvalstu sadarbības partneri. 

Šobrīd norit aktīva gatavošanās starp-
tautiskajam festivālam VIA Ķekava, kas 
notiks 8.–10. septembrī: piesaistīti vairāki 
ESF projekti, sponsori un partneri; darbā 
iesaistīti Ķekavas novada pašvaldības, 
Kultūras aģentūras, Sporta aģentūras dar-
binieki, kā arī sabiedrības un nevalstisko 
organizāciju pārstāvji.

Saikne ar sabiedrību
Lai pašvaldības darbs ar sabiedrību 

veidotos kā dialogs, nevis monologs, 
Ķekavas novadā regulāri notiek informatī-
vi un izglītojoši pasākumi visām iedzīvotā-
ju vecuma grupām – pašvaldības pārstāv-
ju tikšanās ar iedzīvotājiem, NVO pārstāv-
jiem, uzņēmējiem un interešu grupām. At-
balstu gūst jaunas aktivitātes, piemēram, 
Drošības dienas, Veselības dienas, vietējo 
ražotāju gadatirdziņi, Ziemassvētku lab-
darības akcijas, Lielā talka, Baltijas skrē-
jiens, sporta svētki, konkursi, konferences. 

Informatīvo telpu veido novada viet-
ne www.kekavasnovads.lv; ikmēneša 
laikraksts Ķekavas Novads (14 500 eks., 
ar pielikumu), papildus – informācija  

Latvijas Vēstnesī un Rīgas Apriņķa Avī-
zē, regulāri sižeti par spilgtākajiem noti-
kumiem LTV1, LTV2 un TV3 raidījumos,  
30 aktuālo ziņojumu dēļi, informācijas 
stends ar Domes sēžu materiāliem Paš-
valdības ēkas foajē, bukleti. Dzīvo saikni 
ar iedzīvotājiem nodrošina individuālās 
konsultācijas Ķekavas novada pašval-
dībā, Baložu pārvaldē, Daugmales pār-
valdē, pašvaldības organizētās tikšanās, 
diskusijas un sabiedriskās apspriešanas, 
dzīvās aptaujas un anketēšana. 

Publiski pieejams kļuvis novada Do-
mes lēmumu pieņemšanas process – 
Domes sēdes pārraida tiešsaistes režīmā, 
bet vēlāk vietnē var lasīt sēžu protokolus 
un klausīties audioierakstus. Sperti nozī-

mīgi soļi e-pārvaldes ieviešanā, kas ievē-
rojami atvieglos iedzīvotāju komunikāciju 
ar pašvaldību, kā arī dokumentu apriti. 

Līdz šim, divu gadu laikā, paveikts 
daudz, taču tas vēl ir tikai sākums, atzīst 
novada Domes priekšsēdētājs Roberts 
Jurķis. “Es pateicos visiem un katram, kas 
iesaistījies novada attīstībā, katram, kas 
seko līdzi, ievēro un novērtē padarīto, jo 
pozitīva un labvēlīga attieksme ir lietas, 
kas motivē jauniem mērķiem, dod darba 
sparu un spēku turēties pretim nelabvē-
ļiem. Gribu vēlēt mums visiem veiksmi, 
izturību un nacionālo pašapziņu. Darīsim 
labus darbus un domāsim labas domas!”

Publicēšanai sagatavoja 
Dace Judina

Izaicinājumi motivē jauniem sasniegumiem

Veselības diena.
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2011. gada 30. maijā Centrālā vēlē-
šanu komisija, pamatojoties uz Valsts 
prezidenta Valda Zatlera 2011. gada  
28. maija rīkojumu  Nr. 2 Par Saeimas at-
laišanas ierosināšanu, izsludināja tautas 
nobalsošanu par 10. Saeimas atlaišanu. 
Tautas nobalsošana šajā jautājumā no-
tiks sestdien, 2011. gada 23. jūlijā.

Gatavojoties tautas nobalsošanai 
par 10. Saeimas atlaišanu, Ķekavas 
novadā strādās pieci vēlēšanu iecirkņi:
	vēlēšanu iecirknis Nr. 785 – Ķekavas kul-

tūras nams – Gaismas iela 17, Ķekava;
	vēlēšanu iecirknis Nr. 786 – Katlakalna 

tautas nams – Pļavniekkalna iela 35, 
Katlakalns;

	vēlēšanu iecirknis Nr. 787 – bērnudārzs 
Zvaigznīte, Jaunatnes iela 2,Valdlaučos;

	vēlēšanu iecirknis Nr. 762 – Baložu pilsētas 
pārvalde, Uzvaras prospekts 1A, Baloži;

	vēlēšanu iecirknis Nr. 780 – Daugmales 
pagasta pārvalde, Salnas, Daugmale.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiki tiks 

izvietoti pie vēlēšanu iecirkņiem no  
2011. gada 13. jūlija.

Tautas nobalsošanas dienā, 23. jūlijā, 
balsošanas iecirkņi vēlētājiem būs atvērti 
no pulksten 7.00 līdz 22.00. Vēlētāji balsot 
varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai 
ārvalstīs, vēlētāju reģistrs netiks lietots.

Tautas nobalsošanā vēlētājiem būs 
jāatbild uz jautājumu – “Vai Jūs esat par 
10. Saeimas atlaišanu?” Iespējamie 
atbilžu varianti tautas nobalsošanas 
zīmē būs par vai pret. Šāds jautājuma 
formulējums izriet no likuma Par tautas 
nobalsošanu un likuma ierosināšanu, 
kura 14. pants nosaka, ka balsošanas 
zīmē ierakstāms tautas nobalsošanai 
nodotais priekšlikums, kā arī vārdi par 
vai pret.

Lai nodrošinātu, ka katram vēlētājam 
ir tikai viena balss, vēlētāja pasē izdarīs 
atzīmi par dalību tautas nobalsošanā.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, būs 
iespēja pieteikt balsošanu savā atraša-
nās vietā. Balsošanai vēlētāju atrašanās 
vietā jāpiesakās no 2011. gada 13. līdz 
23. jūlijam.

Ar Ķekavas novada Domes 2011. gada 
16. jūnija lēmumu Nr. 1. § 5 Par Ķekavas 
novada Baložu Teritorijas plānojuma 
2008. – 2020. gadam 2011. gada grozī-
jumu uzsākšanu zemesgabalos Baložu 
iela 7 (kadastra numurs 8007 001 0401) 
un Rīgas iela 19 (kadastra numurs 8007 
002 1310) uzsākta Ķekavas novada Baložu  
pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrā-
des mērķis – mainīt teritorijas plānoto (at-
ļauto) izmantošanu zemesgabalos Baložu 
iela 7 (kadastra numurs 8007 001 0401) 
un Rīgas iela 19 (kadastra numurs 8007 
002 1310).

Prognozētais grozījumu izstrādes laika 
grafiks: pirmās redakcijas materiālu saga-
tavošana – 2011. gada jūlijs;
	teritorijas plānojuma grozījumu sabied-

riskās apspriešanas pirmais posms – no 
2011. gada augusta līdz septembrim;

	teritorijas plānojuma grozījumu saska-
ņošanas posms – 2011. gada oktobris –  
novembris;

	teritorijas plānojumu grozījumu apstipri-
nāšana – 2011. gada novembris.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrā-
des vadītājs – Ķekavas novada pašval-
dības Telpiskās plānošanas daļas vadī-
tājs Juris Križanovskis. Kontaktpersona: 
Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās 
plānošanas daļas teritorijas plānotājs 
Andris Lācis, tālr.: 67935861, 29822574.

Priekšlikumus un ieteikumus teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādei četru nedē-
ļu laikā rakstveidā iesniegt:
	 apmeklētāju pieņemšanas laikos  

pirmdienās 9.00–13.00 un ceturtdienās 
14.00–19.00;

	vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas 
novada Domei, Gaismas ielā 19, k. 9,  
Ķekavā, Ķekavas novadā, LV 2123 
(pasta zīmogs).

Paziņojums par teritorijas plānojuma  
grozījumu izstrādes uzsākšanu

Par tautas nobalsošanu
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Ar padarītā
Labestības graudiem

Daudz paliekoša
Dzimtā pusē sēt.

(K. Apšukrūma)

Ķekavas novadā JŪNIJĀ
90 gadu jubileju svin

DAUGMALES PAGASTĀ 
Valija Mihaiļeca.

80 gadu jubileju svin
ĶEKAVAS PAGASTĀ

Ermīne Kļava,
Ints Puteklis;

BALOŽU PILSēTĀ
Valda Jākobsone;

DAUGMALES PAGASTĀ
Gaļina Muižniece.

Vēlot veselību, izturību un dzīvesprieku,  
gaviļniekus sveic Ķekavas novada Dome.

Nāc ar mani zemi art,
Nāc ar mani maizi ēst,

Puķes sēt un bērnus gaidīt,
Nāc ar mani bēdu noburt,

Kopā mosties, kopā nogurt,
Nāc ar mani, un es ar tevi.

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2011. gada JŪNIJĀ 
SALAULĀTI

Rimants Baranausks un Baiba Litte,
Mihails Bļinovs un Valentīna 

Krasnorucka,
Kristaps Buliņš un Laura Trofimova,

Madars Eglītis un Elīna Tīberga,
Normunds Pašs un Diāna Ruļuka,

Jevgenijs Siņakovs un Oksana 
Šarganova,

Juris Zilvers un Dace Pole,
Kaspars Vainovskis un Zane Majorova 

(Doles – Ķekavas ev. lut. draudzē)

APSVEICAM! 
Ķekavas novada Dome

Sveicam Līdzjūtības
Cilvēka mūžs dziesmai līdzīgs liekas:
Te tas ieskanas klusi, pieaug spēkā arvien;
Te tas norimst un paliek – atbalsis vien...
(A. Krūklis)

Ķekavas novada  
Dzimtsarakstu nodaļā 

2011. gada JŪNIJĀ
reģistrēti mirušie

Ingrīda Stankeviča (1955),
Jānis Ozoliņš (1943),
Kārlis Ģibzis (1925),

Kārlis Krejāns (1933),
Lidija Fomina (1931),
Ņina Tolopilo (1922),

Renārs Reisons (1974),
Rita Latviete (1932),

Romalts Ļupka (1949),
Romāns Parfjanovičs (1948),

Teresija Gromova (1947),
Valērija Reizberga (1937).

Ķekavas novada Dome izsaka 
līdzjūtību tuviniekiem.

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā – 

Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2011. gada JŪNIJĀ
reģistrēti jaundzimušie

Adele Lucijanova,
Agate Siliņa,

Amanda Sergijenko,
Amanda Tauriņa,
Elīza Lamberte,
Evelīna Kalve,
Evelīna Sīga,

Gustavs Reihmanis,
Jānis Grīnbergs,

Jegors Aleksejonoks,
Jolanta Liene Skuja,

Linda Raipale,
Mare Agate Zeidaka,

Marta Miska
Mihails Drizins,

Niko Maksimilians Tauriņš,
Nora Grasmane,
Paula Ozoliņa,

Rebeka Krivade,
Reinis Zicāns,
Tīna Imbrasa,
Vera Zalucka.

Ķekavas novada Dome sirsnīgi 
sveic mazuļus un viņu vecākus!

Es aizeju un tomēr palieku – 
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošajā vējā – es esmu pie jums.

(Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu 
kolēģei Līvai Benetei, vectētiņu aizsaulē 
pavadot.

Kolēģi

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Bez tevis diena uzausīs un dzisīs.
Bez tevis gadiem būs nu jāaiziet...

Skumstam kopā ar Anitu Mendri,  
brāli mūžībā pavadot.

A/s Putnu fabrika Ķekava
Dējējvistu nodaļas darba kolēģi

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz...

IIzsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu 
bērnu auklītes Ingrīdas Stankevičas 
tuviniekiem.

Bērnudārza Zvaigznīte grupas  
Podziņas bērnu vecāki

Doles – Ķekavas ev. lut. draudze 
izsaka līdzjūtību Inesei Krejānei 
sakarā ar vīra Kārļa aiziešanu mūžībā.

Noriet saule vakarā,
Mežu galus zeltīdama.
Nolīkst klusi sirma galva,
Saules ceļu aiziedama.

Dalām bēdu smagumu ar skolas 
ilggadējās medmāsas Irēnas Kokošas 
tuviniekiem, viņu smiltainē pavadot.

Ķekavas vidusskolas kolektīvs

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras,
Dodiet man līdzi, kad šīsaule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
(Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību pašval-
dības ilggadējā autobusa vadītāja Jāņa 
Ozoliņa tuviniekiem, viņu aizsaulē  
aizvadot.

Ķekavas novada pašvaldība

Ir zaudējumi, pie kuriem nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams,
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam nepieejami…
(Z. Mauriņa)

Esam kopā ar Anitu Mendri skumjā 
brīdī, no brāļa atvadoties.

Sieviešu kora Daugaviete kolektīvs

Ir zaudējumi, pie kuriem nekad nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams.
Sirdij ir savi iemesli,
Kas prātam nepieejami...
(Z. Mauriņa)

Izsakām dziļu līdzjūtību Reičelai  
Reisonei un viņas ģimenei, pāragri tēvu 
zaudējot.

Ķekavas Mākslas skolas 
audzēkņi un kolektīvs

Par adrešu piešķiršanu 
Saskaņā ar adresācijas sakārtošanu Ķe-

kavas novadā, Ķekavas novada pašvaldība 
informē, ka nekustamajiem īpašumiem, kas 
atrodas šādās dārzkopības kooperatīvajās 
sabiedrībās: Ainavas, Ausma, Aviators, Bu-
ras, Dzintars, Jenči, Lāčplēsis, Pļavas, Ra-
diotehnika, Restaurators, Rožkalni, Tekstil-
nieks, Teika, Titurga, Veckalni un Ziedonis, ir 
piešķirtas adreses.

Lēmumu izrakstus par adreses piešķir-
šanu vai adreses maiņu var saņemt Ķeka-
vas novada pašvaldības arhīvā, Gaismas 
ielā 19, k.  9, 30. kabinetā. Maksa par pa-
kalpojuma sniegšanu – Ls 1,50. Pensio-
nāriem, politiski represētajām personām, 
bezdarbniekiem un cilvēkiem ar invaliditāti –  
bez maksas.

Pieteikumu par izraksta sagatavošanu 
var pieteikt arī pa tālruņiem 67935803 vai 
28648290.

Darba laiks: 
pirmdienās 8.00–18.00 pusdienas 

pārtraukums 

13.00–14.00

otrdienās 8.00–17.00 
trešdienās 8.00–17.00
Ceturtdienās 9.00–19.00
piektdienās 8.00–14.00 bez pārtraukuma

KAPU SVēTKI 
2011. GADĀ
Ķekavas kapos – 

31. jūlijā plkst. 15.00,
Doles kapos – 

7. augustā plkst. 13.00,
Mellupu kapos – 

7. augustā plkst. 15.00,
Ratnieku kapos – 

7. augustā plkst. 16.30,
Čandaru kapos – 

14. augustā plkst. 14.00,
Bramberģu kapos – 

14. augustā plkst. 16.00,
Katlakalna kapos – 

21. augustā plkst. 12.00,
Jaunajos Ķekavas kapos – 

21. augustā plkst. 13.00,
Plakanciema kapos – 

28. augustā plkst. 16.00.

KATOĻU DRAUDZES 
KAPU SVēTKI

Ķekavas kapos – 
21. augustā plkst. 14.00,

Katlakalna kapos – 
28. augustā plkst. 14.00.

Doles – Ķekavas ev. lut. 
draudzes padome

Pateicamies a/s Putnu fabrika Ķekava 
darba kolektīvam un administrācijai par 
morālo un finansiālo atbalstu, izvadot 
pēkšņā nāvē aizgājušo Renāru Reisonu 
pēdējā gaitā.

 Sieva, mamma un tuvinieki

Pateicības

Izsaku sirsnīgu pateicību Ķekavas no-
vada Domes priekšsēdētājam Robertam 
Jurķim, klientu apkalpošanas speciālistei 
Ivetai Skodžus, SIA Ķekavas nami valdes 
priekšsēdētājam Ērikam Linteram, Ķeka-
vas pagasta kopmītnes pārvaldniekam 
Uldim Alpam-Lūkam par manis uzklausī-
šanu, sapratni un palīdzību manas kop-
mītnes istabiņas remonta organizēšanā 
un veikšanā.

Sirsnīgs paldies remonta veicējiem – 
krāsotājiem un elektriķim par akurāti veik-
to darbu.

 Ar cieņu, Marija Timberga

Izsakām sirsnīgu pateicību Ķekavas 
novada pašvaldībai par izveidoto tiltiņu 
pār upi Ķekaviņa netālu no atpūtas vietas 
Dambītis. 

Rita, Daina, Juris, Nora 
un citi ķekavieši

Līdzjūtības
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Vasarā labprāt atpūšamies pie ūdens-
krātuvēm – peldoties, vizinoties ar lai-
vām un nodarbojoties ar dažādiem 
ūdens sporta veidiem. Tomēr vienmēr 
vajadzētu atcerēties par to, kā pasau-
dzēt sevi un citus, lai jaukā atpūta ne-
pārvērstos par traģēdiju.

Peldēšanās sezonu ieteicams uzsākt, 
kad ūdens temperatūra ir sasniegusi +18 
grādus pēc Celsija. Parādoties pirmajām 
aukstuma sajūtām, peldēšanās jāpār-
trauc. Sezonas sākumā peldēšanas lai-
kam vajadzētu būt īsākam, bet pēc tam, 
kad organisms ir jau pieradis, peldes var 
kļūt ilgākas.

Pareizi izvēlies peldvietu! Visdrošāk 
ir peldēties īpaši šim mērķim paredzētās 
vietās. Ja tādas nav, atceries, ka peld-
vietas krastam jābūt lēzenam, vēlams ar 
cietu pamatu. Upēs jāizvēlas vieta, kur ir 
vismazākā straume, tuvumā nav atvaru 
vai citu bīstamu vietu. Nepeldi aiz bojām, 
kas ierobežo peldvietu! Nepeldies ūdens 
tilpnēs, kur tas ir aizliegts!

Nav ieteicams vienam doties pel-
dēties. Ja uz ūdens radīsies problēmas, 
līdzās var nebūt citu cilvēku, kas spētu 
ekstremālā situācijā palīdzēt. Pirms pel-
dēšanās vai vizināšanās ar laivu savlaicīgi 
brīdini savus biedrus, ja neproti labi peldēt. 
Pirms vizināšanās ar laivu neaizmirsti uz-
vilkt glābšanas vesti.

Nepārvērtē savus spēkus! Dižošanās 
ar to, ka vari aizpeldēt vistālāk vai pārpel-

dēt pāri upei, nav tā vērta, lai riskētu ar 
savu dzīvību. Turklāt, ja iepriekšējā sezo-
nā varēji pārpeldēt upi, tas vēl nenozīmē, 
ka fiziskā sagatavotība ir tāda, ka vari to 
izdarīt arī šobrīd.

Nepazīstamā vietā uzreiz nedrīkst lēkt 
ūdenī! Vispirms pārliecinies, vai ūdens 
tilpnes gultnē nav kādi akmeņi, nogrimuši 
asi priekšmeti, pret kuriem, lecot no aug-
stuma, vari gūt savainojumus.

Peldēties stipra vēja vai negaisa laikā 
ir bīstami! Nakts nav labākais peldēša-
nās laiks, jo, aizpeldot tālāk no krasta, var 
apjukt un zaudēt orientēšanās spējas, lai 
atgrieztos atpakaļ.

Peldēt nepratējiem uz ūdens palīdzēs 
noturēties tikai speciālā peldveste. Sa-
vukārt piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, mat-
racīši, bumbas u.c.) noder tikai rotaļām.

Pirms nodarbojies ar kādu no ūdens 
sporta veidiem vai vienkārši vizinies ar lai-
vu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, neaiz-
mirsti uzvilkt glābšanas vesti!

Uzmanies no viļņiem, kas var nogāzt 
no kājām vai radīt tik negaidītu izbīli, ka vari 
zaudēt līdzsvaru. Turklāt vilkmes straume 
nemanot tevi var ienest dziļāk jūrā.

Ūdenī nevajag jokojoties, skaļi saucot 
Palīgā! Slīkstu!, jo situācijā, kad tiešām 
būs vajadzīga palīdzība, neviens vairs ne-
pievērsīs uzmanību.

Slīcēja glābšana var apdraudēt pašu 
glābēju, tādēļ pirms glābšanas uz 
ūdens jānovērtē situācija un savas ie-

spējas. Slīcēju var glābt tikai cilvēks, 
kurš labi apguvis peldēšanas tehniku 
un zina paņēmienus, kā satvert cietušo 
un izvilkt to krastā. Visdrošākā ir glāb-
šana no krasta, nelaimē nonākušajam 
pametot virvē iesietu glābšanas riņķi. 
Noderēs arī bumba vai kādi citi peldoši 
priekšmeti, kuri slīkstošajam palīdzētu 
noturēties virs ūdens.

Ja esi nelaimes aculiecinieks, centies 
pēc iespējas labāk iegaumēt notikuma 
vietu, izmantojot orientierus gan uz ūdens, 
gan krastā, lai varētu glābējiem precīzāk 
norādīt vietu, kur notikusi nelaime.

Nelaimes gadījumā nekavējoties 
izsauc glābējus pa tālruni 112. Pēc 
iespējas precīzāk norādi nelaimes vietas 
koordinātes un piebraukšanas iespējas. 
Glābēji jāsagaida un jānorāda cietušā  
atrašanās vieta.

Informācija tapusi sadarbībā ar Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 
Skaties www.vugd.gov.lv.

Jūnijā Valsts Kandavas lauksaimnie-
cības tehnikuma sporta kompleksā no-
risinājās Latvijas Republikas Iekšlietu 
ministrijas sporta sezonas noslēguma 
sacensības.

Ķekavas novadu pārstāvēja apvienotā 
Pašvaldības policijas un Rīgas reģiona 
pārvaldes Baložu iecirkņa izlases komanda, 
kura savā grupā izcīnīja pirmo vietu  –  
futbolā, volejbolā un virves vilkšanā.

Savukārt strītbolā mūsu komanda ie-
rindojās 6. vietā, bet komandas stafetē –  
7. vietā. Kopvērtējumā savā grupā Ķeka-
vas novada apvienotā policistu komanda 
ieņēma godalgoto 2. vietu.

Pirmās dienas vakarā pasākuma or-
ganizētājus, dalībniekus un skatītājus 
priecēja atraktīva komandu parāde. Bet 
noslēgumā notika ikgadējais basketbola 
supermačs starp Iekšlietu ministriju un 
Saeimu, kur šoreiz uzvaras laurus plūca 
Saeimas komanda. Dienas noslēgumā 
pasākuma dalībniekus priecēja muzikālā 
grupa Metrs.

Iekšlietu ministrijas sporta spēles 
Kandavā notika jau 21. reizi, dodot iespēju 
darbiniekiem gūt pozitīvas emocijas, pava-
dot laiku un sportojot visiem kopā. Sporta 
svētku sākums meklējams 1988. gadā, 
kad Kandavā tika organizēts pirmais spor-
ta un atpūtas pasākums, kurā varēja pie-

dalīties ikviens iekšlietu sistēmas darbi-
nieks. Kandava izvēlēta par pasākuma no-
rises vietu, jo tur ir gan sporta komplekss, 
stadions un šautuve, gan arī mežs, kur var 
celt telšu pilsētiņu.

Pirmo gadu laikā pasākumā piedalījās 
ap 200 līdz 300 darbinieku, kuru vaļas-

prieks bija tūrisms. Taču ar katru gadu to 
skaits pieauga, un pēdējos gados spor-
ta svētkos Kandavā piedalījās jau vairāk 
nekā divi tūkstoši dalībnieku no dažādiem 
dienestiem un rajoniem, kā arī viesu ko-
mandas no ārvalstīm.

Māris Bomiņš

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī JŪNIJĀ

Reģistrēti 85 notikumi, no tiem  
40 noziegumu, par ko uzsākti krimi-
nālprocesi.
	Garnadži paveikuši divas zādzības 

no īpašuma, vienu no garāžas, asto-
ņas no juridiskām firmām piederošiem 
objektiem, sešas zādzības no dzīvok-
ļiem, piecas zādzības no tirdzniecības 
objektiem.

	Reģistrēti četri miesas bojājumu noda-
rīšanas gadījumi, trīs laupīšanas, viens 
nelikumīgas koku ciršanas gadījums, 
viens cietsirdības un vardarbības gadī-
jums pret nepilngadīgo.

	Nozagtas sešas automašīnas, viens 
velosipēds un viena automašīnas 
valsts numura zīme. 

	Atrasta mirusi viena persona.
	Kriminālprocesa 264. panta ietvaros 

tika aizturētas trīs personas, vienai 
no kurām tika piemērots drošības lī-
dzeklis, kas saistīts ar brīvības ierobe-
žošanu, proti, apcietinājums.

	Atklāti 7 noziegumi: divi par zādzības 
izdarīšanu no tirdzniecības objektiem; 
viens par cietsirdīgu izturēšanos pret 
dzīvniekiem; viens par huligānismu; 
viens par zādzības izdarīšanu ar ie-
kļūšanu; viens par uzbrukumu varas 
pārstāvim; viens par narkotisko vai  
psihotropu vielu lietošanu bez ārsta 
nozīmējuma atkārtoti gada laikā.

	Pieņemti 39 iedzīvotāju iesniegumi 
un sūdzības.

	Sastādīti administratīvo pārkāpumu 
protokoli – 16, no tiem:

	par pārkāpumiem akcīzes preču apri-
tes jomā – 1;

	par sīko huligānismu – 1;
	par atrašanos sabiedriskā vietā alko-

holisko dzērienu ietekmē – 5;
	par policijas kontroles noteikumu tīšu 

pārkāpšanu – 1;
	par bērna aprūpes pienākumu nepildī-

šanu – 7;
	par narkotisko un psihotropo vielu lieto-

šanu bez ārsta nozīmējuma – 1.

Ķekavas novada 
Pašvaldības policijā JŪNIJĀ
	Saņemti 274 izsaukumi, kas saistīti ar:
	ģimenes un kaimiņu konfliktiem – 7;
	Valsts policijas iestādēm nepiecieša-

ma palīdzība – 59;
	trokšņošanu, kas traucē apkārtējo  

iedzīvotāju mieru – 7;
	citi izsaukumi – 201.
	Par administratīvo pārkāpumu izda-

rīšanu protokoli sastādīti 14 personām.
	Sastādīti 36 administratīvie pārkāpu-

mu protokoli.
	Sastādīti 18 administratīvo pārkāpu-

mu protokoli/paziņojumi par apstāša-
nās un stāvēšanas noteikumu pārkāp-
šanu Ķekavas novadā.

	Saņemts 21 iesniegums.
	Īstenoti 13 preventīvie pasākumi, veicot 

pārrunas ar bērniem un viņu vecākiem.
	Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

masu pasākumos un tiesas sprieduma 
izpildes laikā – 10.

	Dzīvnieku patversmē nogādāti 16 suņi.
	Atbildīgajām iestādēm nodoti 14 mate-

riāli: Valsts policijas iestādēm – 5, So-
ciālajam dienestam – 2, Bāriņtiesai –  4,  
citām iestādēm – 3.

Drošība uz ūdens

Novada policisti sporto

Sporta spēlēs Ķekavas novadu pārstāvēja apvienotā Pašvaldības policijas un Rīgas reģiona 
pārvaldes Baložu iecirkņa izlases komanda.

Ievēro drošības pasākumus uz ūdens!
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Rezultāti Latvijas Jaunatnes olimpiādē 2011
Sporta veids Rezultāti Sportists Treneris

Triatlons Zelta medaļa Krišjānis Beitāns Ainis Beitāns 

Sudraba medaļa Arta Beitāne Ainis Beitāns

Džudo Sudraba medaļa vladislavs Jevgrašins sergejs Koškarovs

Loka šaušana Sudraba medaļa Mārtiņš Kazainis Juris Novožilovs

Brīvā cīņa Sudraba medaļa ieva Albulesa itars Bramanis, 
edijs Biļkins2. vieta (65 kg svaru kategorijā) elizabete enne 

3. vieta (49 kg svaru kategorijā) Margarita Žalanova 

3. vieta (50 kg svaru kategorijā) Broņislavs zabeļskis

6. vieta (54 kg svaru kategorijā) intars Andersons

6. vieta (50 kg svaru kategorijā) gints strods  

9.–12. vieta (63 kg svaru kategorijā) sergejs Biļa

Mākslas 
vingrošana

Bronzas medaļa Komanda: raiva dombrovska, liene pēkšēna, Kristiāna 
rimša, linda Kinca un darja Krasnova

vita Mikitanova,
 Aina Ancīte

Basketbols: 
jaunietēm 

jauniešiem 

Bronzas medaļa vija guseva, Anete Buliņa, daniela Anda postņikova, 
sintija Bušmane, rūta romanosa, sigita džarcāne, Agita 
Bērziņa, lelde gulbe, Anita reča, Arta Kalika, Marta 
Krista Miščenko, Marta pranka

eva vasiļevska, sarmīte Čapa

3. vieta 
C apakšgrupā

rūdolfs priede, ivars vanags, Nauris stašāns, Niklāvs Freimanis, 
Aksels Freimanis, roberts dauburs, reinis Novickis

Andris eglītis

Golfs 4. vieta Alise Burkāne ringolds Burkāns, Artūrs hrukovs

Riteņbraukšana 
(BMX)

4. vieta Kristaps ezītis edmunds ezītis, Baiba dzene

Regbijs 7. vieta Anda luža, Kristaps radziņš, Māris skrodis, zanda 
ozoliņa, reinis ruņģis, Matīss sokolovs, Krišjānis ranka, 
guna linmane

dace Ametere

Fotomirkļi no 
Jaunatnes sporta 
olimpiādes

Jaunatnes olimpiādē izcīna medaļas 
Turpinājums no 1. lpp.

Izcilu sniegumu olimpiādē parādīja triat-
lonists Krišjānis Beitāns, kas izcīnīja nova-
dam zelta medaļu. Sudraba medaļas mājup 
pārnesa triatloniste, Krišjāņa māsa Arta 
Beitāne, džudists Vladislavs Jevgrašins, 
loka šāvējs Mārtiņš Kazainis, brīvās cīņas 
sportiste Ieva Albulesa.

Savukārt bronzas medaļas sīvā koman-

du konkurencē izcīnīja novada mākslas 
vingrotājas un basketbolistes. Apsveicam 
mūsējos ar uzvarām!

Latvijas Jaunatnes olimpiādē Ķekavas 
novadu pārstāvēja 57 sportisti deviņos 
olimpiskajos sporta veidos – triatlonā, 
golfā, riteņbraukšanā (BMX), džudo, loka 
šaušanā, brīvajā cīņā, mākslas vingrošanā, 
basketbolā un regbijā.

Ar septiņām izcīnītajām medaļām no ko-
pumā 71 olimpiādē pārstāvētās pašvaldī-
bas Ķekavas novads ierindojās 28. vietā. 
Olimpiādē sportistus atbalstīja ne tikai treneri, 
vecāki, līdzjutēji un Ķekavas novada sporta 
aģentūras vadība, bet arī Domes priekšsēdē-
tājs Roberts Jurķis, deputāti – Juris Jerums, 
Inārs Beļinskis un Maksims Volkovičs.

Vineta Bērziņa

Mūsu medaļnieki

Triatlonists Krišjānis Beitāns Tritloniste Arta Beitāne  Džudists  
Vladislavs Jevgrašins

 Loka šāvējs  
Mārtiņš Kazainis

 Brīvās cīņas sportiste 
 Ieva Albulesa

Mākslas vingrotājas – (no kreisās puses) Raiva, Liene, Kristiāna, Linda un 
Darja

Ķekavas novada meiteņu basketbola komanda
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Ķekavā biedrības Zelta rati veidotajā 
pajūgu braukšanas sacensību trasē jū-
nijā notika Latvijas Jātnieku federācijas 
(LJF) kausa izcīņas otrā posma sacen-
sības pajūgu braukšanā.

Neskatoties uz karsto laiku, bija ieradušās 
četras ekipāžas, kas startēja jaunzirgu un 
pirmās sezonas zirgu klasē, divas poniju un 
astoņas lielo zirgu vienjūgu ekipāžas. Sa-
censību galvenajā disciplīnā – konusu mar-
šrutā ar apvienotiem maratona šķēršļiem 
zirgu vienjūgu ekipāžām – uzvarēja Dace 
Stūre ar palīgu Kārli Stūri un zirgu Hipiju. 
Otrajā vietā Dzintra Blūma un Guntis Prie-
de ar Gaiziņu, trešie – Zane Brauere un 
Eduards Krūmiņš ar Orkānu no Ķekavas.

“Ķekavā ir izveidots ļoti labs laukums, 
kādā mēs līdz šim vēl neesam braukuši. 
[..] Bet šo sacensību lielākais ieguvums 
ir tas, ka pajūgu braukšanā izveidojusies 
laba jauna sacensību vieta,” uzsver sa-
censību uzvarētāja Dace Stūre.

Lai dalībniekiem būtu interesantāk un 
tiktu dotas lielākas iespējas pārbaudīt sevi 
un zirgus, pirmo reizi kopš šī sporta veida 
attīstības sākuma Latvijā manēžas brauk-
šanas disciplīnā notika sacensības divās 
shēmās. Viena bija paredzēta jaunzirgiem, 
otra – ALIS–Co distance – pieredzējušiem 
zirgiem un braucējiem. “Sacensību rezultāti 
pierādīja, ka šāds variants ir noderīgs, un 
tāpēc tas tiks pielietots arī turpmāk. Cen-
tīsimies panākt, lai sacensībās piedalītos 
vairāk pirmo sezonu startējoši zirgi un jau-

30. jūlijā plkst. 10.00 
pie Ķekavas sporta kluba

SVēTKU PROGRAMMA
	 Plkst. 9.45 – Sporta svētku 

atklāšana
	 Komandu sporta veidi:
	 bruģa bumba,
	 futbols,
	 volejbols,
	 jautrības stafete,
	 virves vilkšana,
	 ūdens tūrisms (Daugavā,  

iepretim Dārznieku ielai).
	 Individuālie sporta veidi
	 Zirgu pajūga braukšanas un 

iejādes paraugdemonstrējumi
	 Plkst. 19.00 – līdzjutējus un uz-

varētājus apbalvošanai iesildīs grupa  
The Afternoon
	 Plkst. 20.30 – Sporta svētku 

uzvarētāju apbalvošana
	 Zaļumballe – pie  Ķekavas  spor-

ta  luba. Par labu atpūtu rūpēsies mūziķis  
Andris Ērglis

Dienas garumā darbosies:
	 bērnu pilsētiņa,
	 piepūšamā atrakcija,
	 bufete.
Organizē Ķekavas novada pašval-

dības sporta aģentūra.

09.07.2011. 16.00 FK Auda– Ogre/FK 33 latvijas čempionāta 1. līgas spēle futbolā

10.07.2011. 11.00 daugmales atklātais strītbola turnīrs 3 pret 3

17.07.2011. 11.00 Ķekavas novada pludmales volejbola 3. posms Baložos

24.07.2011. 11.00 Futbola turnīrs daugmales pamatskolā

30.07.2011. 10.00 Ķekavas novada sporta svētki

06.08.2011. 11.00 laivu brauciens apkārt Nāves salai

13.08.2011. 16.00 FK Auda – Daugava latvijas čempionāta 1. līgas spēle futbolā

14.08.2011. 11.00 Ķekavas novada pludmales volejbola 4. posms Ķekavā 
(volejbolā laukumā pie FK Auda stadiona)

23.08.2011. 17.00 Ķekavas novada Strītbols 2011 4. posms pie Ķekavas vidusskolas

27.08.2011. 16.00 FK Auda – Tukums 2011 latvijas čempionāta 1. līgas spēle futbolā

Ķekavā cīnās zirgu pajūgi

ĶEKAVAS NOVADA 
SPORTA SVĒTKI 2011

Sacensības Ķekavas novadā

ni braucēji, kuri varēs savu prasmi pierādīt 
divcīņā – manēžas braukšanā plus konusu 
disciplīnā,” stāsta sacensību organizatore 
un dalībniece Zane Brauere.

Viņa saka paldies visiem līdzjutējiem par 
skaistajiem svētkiem un šī izcīņas posma 
atbalstītājiem – Latvijas Jātnieku federā-
cijai, uzņēmumiem Kalnakrogs, Bertas 
nams un ALIS–Co, Ķekavas novada Do-
mei, politisko partiju apvienības Saskaņas 
centrs Ķekavas nodaļai, vietējām stādu 
audzētavām un citiem.

Arī biedrība Partnerība Daugavkrasts  
izsaka pateicību sacensību organizētājiem –  

biedrībai Zelta rati no Ķekavas par izvei-
doto pajūgu braukšanas trasi un labi noor-
ganizētajām sacensībām. “Ķekavā šādas 
sacensības notiek pirmo reizi, tādēļ jo īpašs 
prieks par entuziasmu, kāds ieguldīts trases 
izveidē un sacensību rīkošanā. Ceram, ka 
nākotnē jātnieku sporta un pajūgu braukša-
nas sacensības Ķekavā kļūs par tradicionā-
lu un plaši apmeklētu pasākumu, kas pulcēs 
aizvien vairāk sportistu un līdzjutēju no visas 
Baltijas,” atzīst biedrības pārstāvji.

8. oktobrī šajā trasē notiks sezonas 
noslēguma sacensības.

Māris Belovs

Zane Brauere un Eduards Krūmiņš 
ar Orkānu no Ķekavas
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Šogad Līgo svētkus Ķekavas novadā 
svinēja ar vērienu – bija Jāņu ielīgoša-
na, Lielā Līgo vainaga pīšana, tradicio-
nālie Līgo rituāli, kā arī neiztrūkstoša 
lustēšanās brīvdabas zaļumballēs.

Līgo Baložos
19. jūnijā Baložu kultūras nama skvērā no-

risinājās Jāņu ielīgošanas koncerts ar vietējo 
pašdarbības kolektīvu piedalīšanos. Skatī-
tājus priecēja jauktais koris Zemdega, tau-
tas deju kolektīvs Baloži, senioru ansamblis 
Atvasara, senioru deju kolektīvs Ābeļzieds, 
līnijdeju grupas Fēnikss un Jautrie zābaciņi. 

Līgo Ķekavā
21. jūnijā jau tradicionāli daudzi jo dau-

dzi ķekavieši pulcējās pie Ķekavas kultūras 
nama, lai ievītu Saulgriežu svētku izjūtas un 
domas kopīgā Līgo vainagā. Kad vainags 
bija tapis, sanākušie baudīja Saulgriežu 
koncertprogrammu Ķekavas kultūras nama 
kolektīvu izpildījumā un varēja iemēģināt 
deju soli kapelas Klabatas pavadījumā. 

Līgo Daugmalē
Kopā ar Daugmales sieviešu kopu Līves 

Daugmalē tika līgots trīs dienas un viena 
nakts. Tur notika svētku izlīgošanas rituāls,  
rokdarbu izstāde, latviešu tadicionālo zīmju 
veidošana un jautra apdziedāšanās.

Līgo vakarā Baložos un Ķekavā notika lus-
tīgas zaļumballes. Baložos, meža pļaviņā pie 
Baložu skolas stadiona, par līgotāju izdejoša-
nos rūpējās DJ Serge. Pasākuma vadītāji pa-
līdzēja atcerēties skaistākās Līgo tradīcijas –  
vainagu pīšanu, lēkšanu pāri ugunskuram, 
klātesošo Jāņu un Līgu sumināšanu.

14  kultūra Ķekavas Novads
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BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

No 1. jūlija Aplūkojamas šādas izstādes:  
Lasīsim arī vasarā!; Apceļosim 
Latviju!; Augi, kas ārstē; Bērnu 
žūrijas eksperti, sarosāties!; Es gribu 
dejot simt gadu – 27.07.  Mārim 
liepam – 75.

11.–27. jūlijs Apskatāmas šādas izstādes: 
Karaļa viesi; Marisam Vētram – 110; 
Rakstniece ar garšīgu smiekliņu – 
Monikai Zīlei – 70.

27. jūlijā 
plkst. 18.00

Jauno grāmatu apskats.

līdz  
31. augustam

izstādes Kur mācīties tālāk;  
Krāsainā vasara ar Bubblicious.

DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA

No 4. līdz  
7. jūlijam

sakarā ar bibliotekāres 
atvaļinājumu daugmales pagasta 
bibliotēka būs atvērta tikai 
pirmdienās no 15.00 līdz 18.00.

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA

17.–22. jūlijs izstāde Operdziedātājam un 
memuārgrāmatu autoram 
Marisam Vētram jubileja – 110 

6.–8. augusts izstāde Dzejnieci Astrīdu Ivaski 
atceroties... 

8.–11. 
augusts 

izstāde Režisoram LZA goda 
loceklim Oļģertam Kroderam – 90.

11.–15. 
augusts

izstāde Latvijas Republikas otro 
prezidentu Gustavu Zemgalu 
atceroties – 140.

15.–28. 
augusts

izstāde Diriģentiem Imantam un 
Gido Kokariem – 90.

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

22. jūlijs plkst. 
10.30

tikšanās ar grāmatu tārpiņu.  
1. sezonas noslēguma pasākums.

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

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.
Aicinām novadniekus dāvināt muzejam 
interesantas lietas un atmiņas par novadniekiem, 
uzņēmumiem, iestādēm un citām ar novadu 
saistītām vietām un lietām.

DRAUGA KARTI Ķekavas novadā deklarētie 
iedzīvotāji var saņemt Ķekavas, Baložu, 
Katlakalna un Daugmales bibliotēkā, 
tālrunis uzziņām – 67969224; e-pasta adrese: 
parkulturu@gmail.com; www.parkulturu.lv.

ĶEKAVAS 
NOVADA 
KULTŪRAS 
JAUNUMI

Jūlija pirmajās dienās t/c Liiba tika 
atklāts Ķekavas novada kultūras aģen-
tūras Kultūras informācijas centrs, 
kura atklāšana ir viena no šogad aģen-
tūras realizētajām iniciatīvām.

 Kultūras informācijas centrā turp-
māk būs iespējams iegādāties biļetes 
uz daudziem kultūras pasākumiem gan 
Latvijā, gan novadā.

Jebkurš interesents centrā papildus 
varēs saņemt arī Ķekavas novada tūris-
ma informāciju.

Biļešu tirdzniecība iespējama, pa-
teicoties noslēgtajam līgumam starp 
Kultūras aģentūru un vienu no līderiem 
pasākumu biļešu tirdzniecībā Latvijā – 
Biļešu serviss.

Kultūras informācijas centra darba 
laiks – katru dienu no pulksten 10.00 
līdz 20.00. Tālrunis uzziņām 27017333;  
e-pasta adrese: kic@kekava.lv.

Atklāj kultūras 
informācijas centru

Līdz 31. augustam Ķekavas novada 
skolēni un pieaugušie aicināti piedalī-
ties radošo darbu konkursā Esi dzej-
nieks! un iesniegt savus dzejoļus.

Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnos ra-
došās spējas un radīt iespēju katram iz-
paust savu talantu, prasmes un iemaņas 
dzejoļu rakstīšanā. Radošo konkursu 
rīko Ķekavas novadpētniecības muzejs, 
Ķekavas vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotāji un Ķekavas pagasta 
bibliotēka.

Konkursam iesniegtie darbi tiks vērtē-
ti četrās vecuma grupā, konkursa balvu 
fonds – 100 latu. Tāpat visi konkursa dalīb-
nieki saņems grāmatas un piemiņas veltes.

Detalizētāku informāciju par konkur-
sa norisi un noteikumiem iespējams ie-
gūt vietnē www.parkulturu.lv, sadaļā  
Muzejs (Konkursi un to nolikumi).

Konkursa noslēguma pasākums un 
autoru apbalvošana notiks šī gada  
15. septembrī Dzejas dienu pasākuma laikā  
Doles tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā.

Lasošā vasara Baložu bibliotēkā
Baložu bibliotēka piedalās Latvijas 

bibliotēku un kompānijas Bubblicious 
sadarbības projektā.

Tā mērķis ir mudināt bērnus apmeklēt 
bibliotēkas, lasīt grāmatas un iesaistīties 
radošās aktivitātēs vasaras brīvlaikā.

Šogad paredzētas trīs aktivitātes:
	Lasi, kā arī piedalies Bērnu žūrijā! Par 

katru izlasīto Bērnu žūrijas grāmatu sa-
ņem Bubblicious košļājamo gumiju!

	Piedalies konkursā Uzbur vislielāko bur-
buli!. Baložu bibliotēkā 11. augustā tiek 
organizēts konkurss par lielākā burbuļa 

uzpūšanu. Balvās – Bubblicious Magic 
Pouch.

	Uzraksti brīvo sacerējumu par tēmu Krā-
sainā burbuļa burvestība! Ilustrē savu 
darbu zīmējot, veidojot vai fotografējot! 
Darbus vari iesniegt līdz 31. augustam 
Baložu bibliotēkā.

	Konkursa noslēgumā radošākie darbi 
tiks apbalvoti ar dāvanām no Bubbli-
cious.

	 2010. gadā individuālo balvu par rado-
šo darbu saņēma Emīls Bojārs (3. vieta) 
no Baložu bibliotēkas.

Piedalies konkursā Esi dzejnieks!

Veidojot jauno pamatekspozīciju par 
Ķekavas novadu, Ķekavas novadpētnie-
cības muzejs vēlējās to papildināt ar tak-
tilajiem divu mūsu novada ievērojamāko 
baznīcu maketiem.  Maketus veidoja māks-
linieks Armīns Ozoliņš. Projekta realizācijas 
gaitā tika izpētīti baznīcu plāni un dokumen-
tācija, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcijas arhīva materiāli. Rezul-
tātā tapa maketi mērogā 1:70, kuru  izgata-
vošanai tika izmantots saplāksnis un kartons.

Šie maketi dos iespēju apmeklētājiem 
jau muzejā iepazīties ar baznīcu būvfor-
mām un tās salīdzināt kā arhitekta K. Hā-
berlanda divus dažādus projektus.

Projekta mērķis – padarīt pieejamāku mu-
zeja ekspozīciju un Ķekavas novada kultūr-
vēsturisko pieminekļu iepazīšanu cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem, kā arī tūristiem, 
kuri izmanto A7 šoseju, dodoties uz Bausku, 
Rundāli un citur. Baznīcu maketus izmantos 
arī muzejpedagoģiskās programmās par ar-
hitektūras stiliem un citām tēmām.

Ķekavas novadpētniecības muzejs saka 
lielu paldies Daugavas Savienībai par  
finansiālu atbalstu projekta īstenošanai.

Muzejā apskati 
baznīcu maketus

Kā līgoja Ķekavas novadā
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Tūrisma ziņas

Ķekavas novada Tūrisma informācijas 
centrs (TIC) vēlas apzināt profesionālos 
gidus Ķekavas novadā. Aicinām atsauk-
ties gidus (arī no kaimiņu novadiem –  
Baldones, Salaspils, Olaines un citiem), 
kas var vadīt ekskursijas Ķekavas novada 
kultūrvēsturiskajās vietās un citos tūrisma 
objektos, kā arī var piedāvāt savus ekskur-
siju maršrutus.

Informāciju sūtīt uz turisms@kekava.lv 
vai Ķekavas TIC – Rīgas iela 26, Ķekava, 
Ķekavas novads, ar norādi Novada gidi. 
Plašākas ziņas pa tālruni 67935826. 
Piesakoties lūdzam norādīt vārdu, uzvār-
du, kontaktinformāciju, ekskursiju maršru-
tu piedāvājumu, valodas, kurās varat vadīt 
ekskursijas, kā arī vēlams – iepriekšējo 
gida darba pieredzi.

Ūdens tūrisma  
iespējas novadā 

Laikā, kad dienas kļuvušas ievērojami 
garākas, ūdens un gaisa temperatūra 
daudz patīkamāka, brīvais laiks jāpava-
da ārpus mājas, tāpēc Ķekavas novada 
iedzīvotājiem nu ir par vienu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju vairāk.

Kopš jūnija Valdlaučos darbojas laivu 
nomas punkts, kas visiem aktīvās atpū-
tas cienītājiem piedāvā iznomāt kādu no 
nomas punkta rīcībā esošajām laivām, 
lai dotos izbraucienā pa Ķekavas nova-
da, Rīgas, Pierīgas vai jebkuriem citiem 
Latvijas ūdeņiem.

Laivu nomas punkts ir izveidots, patei-
coties biedrības Piedzīvojumu parks ini-
ciatīvai, kas laivošanas inventāra iegādei 
piesaistīja Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvi-
dos un LEADER programmas līdzekļus.

Līdztekus nepieciešamā laivošanas in-
ventāra iegādei (kanoe laivām, airiem, glāb-
šanas vestēm, GPS navigācijas ierīcēm), 
biedrība Piedzīvojumu parks izstrādājusi vai-
rākus ūdens tūrisma maršrutus, kas piedā-
vā iepazīt Ķekavas novadu no pavisam cita 
rakursa un pārliecināties, ka pat tik šķietami 
urbanizētā vidē iespējams atrast neskartas 
dabas pērles.

Laivu nomas punkts atrodas Valdlaučos, 
bijušajā laivu garāžu kooperatīvā 
Daugava, bet apskatīt nomas punktā pie-
ejamo inventāra klāstu, iepazīties ar izstrā-
dātajiem ūdens tūrisma maršrutiem, kā arī 
veikt laivu rezervēšanu var, apmeklējot 
vietni www.piedzivojumuparks.com vai uz  
e-pastu info@piedzivojumuparks.com, vai 
zvanot pa tālruni 22066443.

Minigolfs  
Ķekavas centrā

Vecajā Ķekavas centrā pie Mūzikas 
skolas (Skolas iela 1) atvērts minigolfa 
laukums. Minigolfs – spēle azartam un 
atpūtai ģimenes vai draugu pulkā. Laukumā 
izvietoti celiņi un figūras atbilstoši pasaules 
minigolfa sporta federācijas noteikumiem. 
Minigolfu var spēlēt jebkura vecuma spē-
lētājs bez iepriekšējās sagatavotības. 
Iepazīšanās cena – tikai viens lats no spē-
lētāja! Minigolfa laukums atvērts katru dienu 
no plkst. 12.00 līdz 20.00. Plašāka informā-
cija pa tālruni 26442936 (Harijs Čivkulis).

Aicina atsaukties gidus!
Jūnija beigās Ķekavas novada kul-

tūras aģentūra (ĶNKA) atklāja jaunu  
kultūras portālu www.parkulturu.lv.

Portāla mērķis – informēt Ķekavas novada 
iedzīvotājus par kultūras nozares jaunumiem, 
izcelt Ķekavas novadu kā vietu, kur dzīvo 
kultūra un kur vērts iegriezties atkal un atkal! 
Tātad mūsu auditorija ir gan Ķekavas novada 
iedzīvotāji, gan cilvēki no visas Latvijas.

Novada viesi šajā portālā var aplūkot 
un iepazīties gan ar novada kultūras un 
tūrisma piedāvājumu, gan ar novada kul-
tūras dzīvi fotogrāfijās un aprakstos.

Ceļvedis portālā www.parkulturu.lv:
	Jaunajā ĶNKA vietnē novadnieki jopro-

jām varēs uzzināt par gaidāmajiem pa-
sākumiem (sadaļā Afišas), lasīt rakstus, 
pasākumu aprakstus, intervijas un citas 
ziņas (sadaļā Aktuāli).

	Vietne veidota tā, lai ikkatram Ķekavas 
novada pašdarbības kolektīvam būtu ie-
spēja ātri un ērti ziņot par aktuālāko un 
interesantāko savā kolektīvā.

	Lapas veidotāji padomājuši arī par atse-
višķu sadaļu – Jauniešiem, ko veidos, pa-
pildinās paši jaunieši. Šādā veidā jaunieši 
varēs iegūt pieredzi sava viedokļa pauša-
nā, vērtējumu sniegšanā par jauniešiem 
domātiem pasākumiem ne tikai novada, 
bet arī Latvijas un pasaules mērogā.

	Vietnē atrodama sadaļa Sludinājumi,  
kur ikviens bez maksas var publicēt 
pirkšanas vai pārdošanas, darba vai cita 
rakstura sludinājumus.

	Sadaļā Jautā, iesaki, komentē iespē-
jams automātiski nosūtīt savu sakāmo 
un  jautājumus sev interesējošajai ĶNKA 
struktūrvienībai.

	Portālā ievietotos rakstus iespējams ko-
mentēt, nepieciešams vien profils portā-
lā Draugiem.lv.
Līdz šim novada kultūras un tūrisma 

notikumi tika atspoguļoti novada vietnes 
www.kekavasnovads.lv sadaļā Kultūra.

12. un 13. lpp. sagatavoja Arta Platace

Kultūrai un tūrismam – vietne

No 1. līdz 3. jūlijam vairāk kā 2000 
skolēni no visas Latvijas piedalījās  
IV Latvijas skolu teātru festivālā Kustī-
bas turpinājums, viņu pulkā bija arī trīs 
mūsu novada kolektīvi – bērnu teātris 
Mēs, jauniešu improvizācijas teātris 
Aija un Ķekavas vidusskolas jaunieši 
skolotājas Silvijas Zītares vadībā.

Par lielu prieku sev un skatītājiem 
mūsu Katlakalna Tautas nama improvi-
zācijas teātris Aija republikas 14. Teātra 
sporta turnīrā 18 komandu konkurencē 
ieguva augsto otro vietu.

Pusfinālā mūsu jaunieši uzvarēja Druvas 
vidusskolas komandu, bet finālā gan im-
provizatori no Katlakalna, gan Rēzeknes 
žūrijas vērtējumā saņēma vienādu punktu 
skaitu. Lai noskaidrotu uzvarētājus, notika 
skatītāju balsojums, kur latgaliešu menta-
litātei bija grūti turēt līdzi. Mūsu sudraba 
medaļu ieguvēji ir Sergejs Vinogradovs 
(komandas kapteinis), Anita Mitriķe, Elīna 
Kapture, Valērija Guseva un Edvarts Kists.

Teātru festivāla ietvaros notika dažne-
dažādas izdarības. Visi piedalījās svētku 
gājienā no Bastejkalna līdz Vērmanes dār-
zam, tas par īpašu notikumu kļuva bērnu 
teātra Mēs mazajiem, kuri to uztvēra ar 
lielu sajūsmu un prieku. Savukārt Ķekavas 
vidusskolas jaunieši izrādīja savu literāro 
uzvedumu.

Katlakalna tautas nama improvizācijas 
teātra vadītāja Aija Vitmane saka lielu 
paldies bērniem un jauniešiem par ener-
ģiskumu, viņu vecākiem par atbalstu un 
līdzi jušanu, kā arī Vikru dārzkopības vei-
kalam, Imantam un Inesei Veinbergiem, 
kas nodrošināja svētku gājiena vizuālo 
noformējumu.

A. Vitmane norāda, ka pēc tik pozitī-
vi pavadītas nedēļas nogales nākamais 
sapnis ir piedalīties festivālos ārpus Lat-
vijas, kur improvizācijas māksla ir augstā 
līmenī. Laureātus, improvizācijas teātra 
Aija jauniešus un viņu priekšnesumus 
visi varēs redzēt pavisam drīz, festivāla 
VIA Ķekava ietvaros.

Improvizācijas teātris Aija – 
otrs labākais Latvijā

Lieli un mazi teātra spēles meistari kopā ar savu vadītāju

Draudzīgie teātra sporta turnīra finālisti – Katlakalna tautas nama improvizācijas teātris aija.
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Valmoniras – varbūt teiksma, kas vēs-
ta par senseniem laikiem, kad saulainās 
meža pļavās mierā un saskaņā dzīvoja 
dzīvnieki un cilvēki, bez vārdiem sapro-
toties dabas valodā? Pasaka? Nē, tāda 
vieta ir! Ķekavas novadā, Plakanciema 
pusē, dziļi mežā. Šajā skaistajā dabas 
stūrītī saimnieko Ilgvars Bite – vīrs, kurš 
puspasauli krustu šķērsu izbraukājis, 
pēdīgi Latvijā, pusstundas braucienā no 
Rīgas, atradis harmonijas punktu, “kur 
zeme beidzas”, un devis šai vietai vārdu 
par godu saviem vecākiem.

Par “zemes beigām” nav melots, jo, ar vadā-
tāju cīkstēdamies, Plakanciema mežus izma-
ļam krietni, līdz atrodam labi noslēpto paradī-
zes stūrīti, kurā atbraucējus sirsnīgi sveic divi 
braši suņi – no patversmes nākusī Laika un 
taksis Reksis. Kā nākamie stafeti pārņem jaut-
ri tērgājošs mājputnu bars (zosis, tītari, mājas 
un pērļu vistas), ko nebaida ne karstums, ne 
asinskārie jūlija dunduri.

Valmoniru saimnieks Ilgvars Bite ir cilvēks, 
par kuru teātra valodā teiktu – “uznāciens aiz-
pilda visu skatuvi, bet spēle izceļ pārējos”. Tā 
ir – stāstīdams par sava sapņa piepildīšanos, 
Ilgvars pamanās gan putnus pabarot, ikkatram 
veltot labu vārdu, gan iepazīstināt mūs ar dzīv-
niekiem, gan atspridzinošu cienastu sarūpēt un 
paša rokām veidoto mini Stounhendžu izrādīt. 
Tā nav izrādīšanās – viņam ir svarīgs katrs (it 
kā) sīkumiņš, bez kura šī vieta nebūtu tāda...

Kaut kas sirdij
Valmoniras ir bioloģiskā saimniecība, kas 

neorientējas uz lauksaimniecisko ražošanu, bet 
tūrismu un dabai draudzīgu dzīvesveidu. Visi 
mājputni un dzīvnieki staigā savā vaļā un lab-
prāt nāk draudzēties; tāds ir šīs vietas radītāja 
uzstādījums – miers un pilnīga abpusēja harmo-
nija starp dzīvniekiem un cilvēkiem (un dzīvnieki 
tiek minēti kā pirmie!).

“Šeit agrāk bija purvs un džungļi, mazs ze-
mes pleķītis, dažas ābeles un veca māja,” 
stāsta Ilgvars. “Rakām kanālu, zemi bērām uz 
augšu, atkarojām mežam un purvam ap 50 
ha. Kad pirms septiņiem gadiem atnācu, man 
nebija plāna – te būs tā vai tā; vienkārši – es, 
pasaules lielpilsētu (Bostona, Ņujorka, Losan-
dželosa, Ķelne, Minhene, Berlīne, Pēterburga) 
cilvēks būdams, meklēju kaut ko sirdij, tā lai 
neviens ziņkārīgs gardegunis nevarētu atrast.” 
Saimnieks jautri iesmejas – arī pašam iesāku-
mā nācies maldīties, savas mājas meklējot. 
“Viss notika lēnām – izremontējām māju, ieko-
pām zemes pleķīti, izrakām pirmo dīķi, sastā-
dījām puķu dobi... Ir drusku darba ieguldīts...”

Hmm... “Drusku” ir pārāk kautrīgi teikts, jo kār-
tība, kas valda Valmonirās, liecina par smagu, 
cītīgu un rūpīgu darbu: jaunā kūts, kuras augšā 
smaržo šīgada siens un čurkstes būvē ligzdas, 
topošā konferenču zāle ar skatu uz dabu (“lai tie, 
kam apnīk runas, var baudīt zaļo mieru”), zem 
zemes iestrādātā elektrības padeve (“lai vajadzī-
bas gadījumā var nolaisties helikopters”), iekop-
tās dārzāju dobes un vingrošanas rīku laukums 
lieliem un maziem – viss apliecina cītīgu darbu.

Ilgvars vedina rāmā pastaigā pa zaļi vel-
dzējošo mauriņu un stāsta par nākotnes 
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Paradīzes stūrītis Valmoniras
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iecerēm – pabeigt semināru paviljonu un 
viesu istabas, izbūvēt vairākas bioloģiskās 
tualetes, labiekārtot jauno kūti (tur skanēs 
klasiskā mūzika Vīnes orķestra sniegumā!). 
Ejam iepazīties ar aitām, pasmejamies par 
jēra Morīša draiskulībām; gotiņu gan nesa-
stopam – dunduru nogurdināta, devusies gu-
lēt, bet vispār esot dikti sabiedriska – bieži 
mēdzot pa istabas logu iebāzt lielu galvu un 
izdvest lielo, garo “mmmūūū”, kas skan kā 
Doma ērģeles.

Nevar nepamanīt saimnieka aizraušanos ar 
tēlnieces dabas veidojumiem – ķeburainām 
koku saknēm un zariem, dīvainiem akme-
ņiem. Viņš māk praktisko apvienot ar skaisto –  
neuzkrītoši, dabiski, kā no zemes augot. Vai 
tāpēc Valmoniru  šūpoles lido tik viegli – bez 
piepūles, tieši debesīs?

Dabas terapija
“Kad cilvēks ir jauns, viņš cenšas kādam 

imponēt, uztraucas, ko par viņu padomās. 
Vēlāk nāk stadija, kad galvenais būt apmieri-
nātam ar sevi, tad būsi apmierināts ar pasauli. 
Esmu lielpilsētu cilvēks, man pirmoreiz ir sa-

kars ar laukiem – ārkārtīgi patīk! Tagad redzu, 
cik maz cilvēkam vajag – tikai dabu! Šeit ir 
viss, kas cilvēkam vajadzīgs un kas nemaksā 
naudu. Tas ir visvērtīgākais. Esmu darbojies 
vairākos biznesos, man bijusi arī sava reklā-
mas firma, zinu, kā reklāma iespaido cilvēkus, 
taču patiesās vērtības slēpjas citur – tajā, lai 
mēs, cilvēki, respektētu dabu un dzīvniekus.”

Ilgvars filozofiski atzīst – lēnām tuvojas ve-
cums, kad labākie draugi pamazām aiziet, bet 
pats sāc pārdomāt dzīves vērtības. “Kad esi 
visādas dzīves baudas izjutis, saproti – vissva-
rīgākais ir redzēt, kā priecājas citi – vienalga, 
cilvēki vai dzīvnieki. Tad arī pašam kļūst prie-
cīgi. Ziniet, bērnam ir jāļauj sapņot! Mani kopš 
mazotnes interesēja divas lietas – džungļi un 
lidošana. Izdevās abus sapņus piepildīt. Cilvē-
kam ir jādara tas, kas patīk, tikai tad viņš ir ap-
mierināts – vai nu tas ienes vairāk, vai mazāk 
naudas. Protams, jāvar nomaksāt rēķinus un 

jābūt nelielai finanšu drošībai, citādi tas bendē 
nervus, taču vissliktāk kļūst tad, kad mēs pazau-
dējam bērnu sevī un pārstājam priecāties...”

Meditācijas kanāls
Mazā laiviņā airējamies pa Meditācijas 

kanālu – Ilgvara veidotu, pagaidām vēl ti-
kai puskilometru garu, līkumotu ūdenstilpni. 
Caur smiltīm filtrētie ūdeņi ir tik tīri, ka var 
ne tikai peldēties, bet pat dzert. “Te ir dro-
ši – nav milzu čūsku, kas pēkšņi uzrodas 
līdzās, kā man gadījās, peldoties Dienvid-
ķīnas jūrā,” smej saimnieks. Apkārt līksmi 
kurkst un lēkā resnas, zaļas vardes, ar ska-
ļu šļakstu līdzās laivai ielec Laika, bet citā-
di – bez skaņas slīdot starp paugurainajiem 
krastiem, jūties ārpus laika un telpas. “Šī ir 
vieta, kur aizmirstas visas nelabās lietas un 
sliktās dienas, kad šķiet, visa pasaule sa-
zvērējusies. Papeldi, paairē, un viss atkal 
nostājas savās vietās.”

Valmonirās lielu uzmanību pievērš darbam 
ar sociālajām grupām – bērniem un pieaugu-
šajiem ar īpašām vajadzībām. Šeit dzīvnieku 
palīdzība ir nenovērtējama. Mazs jēriņš, ielikts 

rokās bērnam, kurš citādi nav piedabūjams 
uz kontaktu ar pasauli, spēj izdarīt brīnumu. 
Zoss, kurai traumēta viena kāja un kura tomēr 
tiek ar visu galā – ēd un priecājas par dzīvi, ir 
pozitīvs paraugs dažam labam cilvēkam – re-
dzi, daba vienādi mīl visus, arī tos, kam dzīvē 
klājas grūtāk!

“Mums jāmācās novērtēt citam citu un sa-
prast dabu. Te nāk visādi savvaļas zvēri – zaķi, 
stirnas, mēs tiem palīdzam, piebarojam. Tajā 
pašā laikā ir cilvēki, kuri bargā ziemā nekaunas 
izšaut stirnas, kuri netālajos “dāču” rajonos ru-
deņos pamet pavasarī iegādātos suņus. Ir bēr-
ni, kuri dabā nav redzējuši ne gotiņu, ne aitu...”

Lūk, tādas ir Valmoniras. Prom braucot, 
atskatoties uz tikai saimniekam zināmā secī-
bā izkārtotajām akmeņu zīmēm, kas izstaro 
nesatricināmu mieru, gribas ticēt, ka pasaule 
tomēr pamazām kļūst labāka.

Dace Judina 

“Vissliktāk kļūst tad, kad mēs pazaudējam 
bērnu sevī un pārstājam priecāties par dabu.”

Ilgvars ar saviem putniem. 
Zosis ir lieliski māju sargi!
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