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Vējš labdarīgs no skolas
Ir svētku smaržu atpūtis. 

Novēlot sasniegt izvirzītos mērķus, cieņu un  
savstarpēju sapratni citam pret citu, sveicu visus 
audzēkņus un pedagogus ar jauno mācību gadu!

Ķekavas novada Domes vārdā –  
Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis

Pulcējot kuplā skaitā novadniekus un viesus, ar dažādām lietišķām, kultūras un sporta aktivitātēm izskanējis starptautiskais 
sadraudzības festivāls VIA Ķekava.

Izskanējis starptautiskais 
festivāls VIA Ķekava

Vairāk par svētkiem lasi festivāla speciālizdevumā.  
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Kā jau ierasts, vasaras brīvlaiks at-
kal paskrējis nemanot, un straujiem 
soļiem pienācis jaunais 2011./2012.  
mācību gads. 

Skolas zvans ieskandināts
Šogad piecās Ķekavas novada vispā-

rējās izglītības iestādēs mācības uzsāka 
1522 skolēni, 210 no tiem skolas zvans 
aicināja uz klasi pirmo reizi, bet trijās pro-
fesionālās ievirzes mācību iestādēs zinā-
šanas šogad apgūs 521 audzēknis.

Septembrī lielu rosību un bērnu ča-
las var saklausīt arī novada bērnudār-
zos, kur no vasaras nebēdnīgās ikdie-
nas ieradušies 1087 mazie novadnieki, 
262 no tiem šogad uzsāk pirmās bērnu-
dārza gaitas.

Skolas zvans ieskandināja jauno 
2011./2012. mācību gadu Baložu vidusskolā,  
Daugmales pamatskolā, Pļavniekkalna sā-
kumskolā, Ķekavas vidusskolā, privātajā  
pamatskolā Gaismas tilts 97, Ķekavas 
Mūzikas skolā un Ķekavas Mākslas skolā.  
Sveicot skolotājus, audzēkņus un viņu 
vecākus Zināšanu dienā, veiksmīgus pa-
nākumus jaunajā mācību gadā vēlēja 

2  aktuāli Ķekavas Novads
2011. gada 16. septembris
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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. 

Lai ievērojami samazinātu siltum-
enerģijas patēriņu pirmsskolas izglī-
tības iestādē Avotiņš Baložos, šobrīd 
norit ēkas siltināšanas darbi, informē 
Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļas  
vadītāja Astrīda Vītola.

Siltināšana notiek, pateicoties noslēg-
tajam līgumam ar Latvijas vides investīciju 
fondu par projekta Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana Ķekavas novada 
pirmsskolas izglītības iestādē AVOTIŅŠ 
realizāciju un līdzfinansējuma piešķiršanu.

No Klimata pārmaiņu finanšu ins-
trumenta projekta realizācijai piešķirti 
Ls 126 728. Tā ietvaros tiek veikta ēkas 
ārsienu, jumta un pamatu siltināšana, no-
mainīts divslīpu azbestcementa jumts ar 
skārda lokšņu segumu, uzlabota apku-
res sistēma un ventilācijas sistēma. Pēc 
A. Vītolas teiktā, samazinot siltumenerģi-
jas patēriņu bērnudārzā, samazināsies arī 
oglekļa dioksīda emisija.

Runājot par siltināšanas darbiem, kā 
būtisks aspekts jāmin bērnu drošība. Kā 

uzsver pirmsskolas izglītības iestādes va-
dītāja Baiba Jurisone, remontdarbu laikā 
ir veikti visi drošības pasākumi, lai bērnu- 

dārza audzēkņi un vecāki, uzturoties bērnu-
dārzā un tā teritorijā, justos droši un pasargāti.

Vineta Bērziņa 

Viedoklis
Pīlādži sārtojas –  
skola klāt

Vitolds Krieviņš 
Ķekavas novada 
pašvaldības
Izglītības daļas 
vadītājs

Pīlādžu ķekaros sārtojas rudens, un atkal 
klāt jaunais mācību gads.

Izvērtējot Ķekavas novada skolu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu gatavību 
uzsākt jauno mācību gadu, esam droši, 
ka nākotnē varam novadā izveidot vienu 
no labākajiem novadu izglītības iespēju 
un mācību iestāžu tīkliem. Izveidot to 
tādu, lai vecākiem un bērniem būtu ilg-
termiņa pārliecība par novadā iegūstamās 
izglītības kvalitāti un iestāžu pieejamības 
nodrošinājumu.

Pārliecība mācību gada laikā būtu no-
stiprināma, pirmkārt, virzoties uz mēr-
ķi kopā, vienoti sadarbojoties uzdevumos 
un prasībās, otrkārt, mērķtiecīgā dialogā 
strādājot bērnu un novada nākotnes inte-
resēs – sadarbojoties gan bērniem un vecā-
kiem, gan skolotājiem un novada izglītības 
atbalsta darbiniekiem. 

Īpaša atbildība skolotājiem. Mēs radām 
novada nākotnes resursus. Nav tik svarī-
gi, cik dienas nedēļā māca vienu vai citu 
priekšmetu. Svarīgi, kurš un ar kādu at-
tieksmi to dara. Ja izglītojot un audzinot 
spējam uzrunāt bērna dvēseli, tad bērna 
pozitīvā attieksme kļūst par milzīgu stimu-
lu uzvedīguma, zināšanu, interešu, prasmju 
un iemaņu apguvei un prāta attīstībai. Tā 
nākotnes zināšanas būs godīgu, labestīgu, 
atbildīgu un novada izaugsmē ieinteresētu 
cilvēku rokās. 

Novada Izglītības daļa vēl visiem prie-
ku mācoties un mācot! Lai vienmēr būtu 
kaut kas tāds, ko vēlamies no jauna apgūt 
un saprast! Lai varētu klusībā vai skaļi 
iesaukties: “Skaidrs! Es sapratu, skolotāj! 
Es varu un protu!”

Veiksmīgu mums visiem jauno mācību 
gadu! Lai mums izdodas! 

Klāt jaunais mācību gads ar      jaunām iespējām!

Uzlabo bērnudārzu Avotiņš
Baložu vidusskolas piebūves tapšana

Bērnudārza siltināšana norit ar Eiropas atbalstu.

Ķekavas novada Domes vadība, deputāti 
un pašvaldības pārstāvji.

Palielinās skolēnu skaits
Salīdzinājumā ar pagājušo mācību 

gadu izglītojamo skaits novadā ir palieli-
nājies, tas galvenokārt saistāms ar Baložu 
vidusskolas un Pļavniekkalna sākumsko-

las paplašināšanos – Baložos norit vē-
rienīgās skolas piebūves būvdarbi, bet 
Pļavniekkalnā uzstādīti papildu moduļi.

Pēc Baložu vidusskolas direktores Vitas 
Brokas domām, var minēt dažādus iemes-
lus audzēkņu pieplūdumam – paplašinās 
skolas telpas, paaugstinās mācību kvalitāte 
un uzlabojas dzimstība Baložu pilsētā.

Vaicājot, kas plānots jaunajā vidussko-
las piebūvē, V. Broka norāda, ka tajā tiks 
izveidota ēdnīca, deviņi mācību kabineti 
un ģērbtuves sākumskolas klasēm, kā arī 
atvērtas divas pirmsskolas grupiņas, ku-
rās plānots uzņemt 48 trīs un četrus ga-
dus vecus bērnus. Piebūves būvniecības 
darbus plānots pabeigt oktobrī.

Līdz ar jauno mācību gadu pa-
plašināta arī Pļavniekkalna sākumskola 
salīdzinājumā ar pagājušo gadu, skolas 
gaitas šogad te uzsāka 147 audzēkņi.

Turpinājums 3. lpp.

1. septembris Daugmales pamatskolā
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Turpinājums no 2. lpp.
Tas saistīts ar to, ka šajā mācību gadā 

skola sāk īstenot izglītības programmu 1.–6.  
klasei (iepriekš bērni varēja mācīties tikai 
līdz 4. klasei). Šīs idejas īstenošanai bija 
nepieciešams paplašināt skolas telpas, 
un labākais risinājums esošajā situācijā 
Ķekavas novada pašvaldības redzējumā 
bija iznomāt no SIA Cramo papildus 
septiņus moduļus un tos novietot virs 
esošajiem. (Pirmie moduļi kā skolas 
pārslodzes pagaidu risinājums pie skolas 
tika novietoti un atklāti pagājušā gada 
1. septembrī). Tajos izveidota viena mācību 
klase, datorklase, mājturības klase zēniem 
un telpas logopēdam un medmāsai.

Pļavniekkalna sākumskolas direktore 
Agita Baltmane: “Šis solis mums ir attaisnojies, 
jo 28 no 31 sākumskolas beidzēja šogad 
turpinās mācības tepat 5. klasē.” Tāpat viņa 
piebilst, ka ar šo mācību gadu licencētas 
ne tikai pamatizglītības, humanitārā un 
sociālā virziena programmas 1.–6. klasei, 

bet arī speciālās pamatizglītības programma 
bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Arī Ķekavas Mūzikas skola šogad pie-
dāvā jaunas interešu izglītības nodarbī-
bas – klasisko deju 4–10 gadus vecām 
meitenēm un zēniem, un muzikālās rotaļas 
1,5–4 gadus veciem bērniņiem, kuri atraisīs 
savu interesi, fantāziju un iztēli caur rotaļām, 
dziesmām un mūzikas instrumentu skaņām. 
Šīs nodarbības notiks divas reizes nedēļā. 
Kā stāsta Ķekavas Mūzikas skolas direktore 
Daiga Ventniece, klasisko deju bērni varēs 
apgūt Mūzikas skolas atjaunotajās telpās 
un, ja būs interese no vecākiem, arī Baložu 
vidusskolā, kur jau trešo gadu darbojas 
Ķekavas Mūzikas skolas pedagogi. Skola 
ieguvusi divas plašas telpas – viena pare-
dzēta orķestra un kora mēģinājumiem, bet 
otra – klasiskās dejas nodarbībām, ar īpašu 
deju grīdu un spoguļu sienu.

Uzfrišina skolas un bērnudārzus
Ne tik ievērojamas (kā Baložu vidussko-

las un Pļavniekkalna sākumskolas gadīju-
mā), bet arī pozitīvas pārmaiņas vasaras 
laikā piedzīvojušas pārējās novada skolas 
un bērnudārzi.

Tā, piemēram, pēc Ķekavas vidussko-
las direktores Sandras Pugovkas teiktā, 
skolas mazā ēka, kur atrodas sākumsko-
las klases, jaunajā mācību gadā saņē-
musi dāvanā bruģētu ieejas laukumu un 
celiņus, izremontētu vienu klasi, bet lielajā 
ēkā šovasar izremontētas visas labierīcī-
bas telpas, galvenās kāpnes skolas iekš-
pusē, rekonstruēts un labiekārtots mājturī-
bas kabinets meitenēm. 

Bet Daugmales pamatskolas direktors 
Andris Ceļmalnieks norāda, ka skolēnu 
brīvlaikā veikti visi plānotie remontdarbi – 
atjaunota un labiekārtota dabaszinātņu 
klase, nokrāsotas gaiteņu sienas un no-
pulēts linolejs. Viņš piebilst, ka skola nā-
kamajā gadā ļoti cer sagaidīt sporta zāles 
rekonstrukciju un siltināšanu.

Arī pirmsskolas izglītības iestādēs va-
sara aizritējusi, uzpošot bērnudārza tel-
pas, jo daudzviet veikti dažādi kosmētiskie 
remontdarbi.

Vineta Bērziņa

aktuāli  3Ķekavas Novads
2011. gada 16. septembris

Klāt jaunais mācību gads ar      jaunām iespējām! Vēlējumi skolas gaitās
Ķekavas vidusskolas  

direktore  
Sandra Pugovka

Viens no galvenajiem 
izglītības procesa laba re-
zultāta priekšnoteikumiem 
ir veiksmīga visu tajā ie-

saistīto pušu – skolēnu, pedagogu un vecā-
ku – sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, sa-
protoši un gatavi sadarboties. 

Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, 
apņēmība un neatlaidība to piepildīt!

Jauno mācību gadu uzsākot, īpaši sveicu 
Ķekavas vidusskolas jaunos pirmklasniekus 
un viņu vecākus. Novēlu saglabāt zinātkāri un 
vēlmi mācīties visas dzīves garumā!

Baložu vidusskolas  
direktore Vita Broka

Novēlu visiem spēku 
un sirdsdegsmi zinību un 
jaunu prasmju apgūšanā. 
Ceru, ka mācēsiet novērtēt 
to, kas jums jau tiek piedā-
vāts un dots.

Sirsnīgi sveicu visus pedagogus, skolē-
nus un vecākus, jauno mācību gadu uzsākot!

Daugmales pamatskolas 
direktors  

Andris Ceļmalnieks
Jaunā mācību gada sā-

kums ir brīnišķīgs atskaites 
punkts, lai uzsāktu kaut ko 

jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu augs-
tākus mērķus. Negaidiet ne mirkli, neatlieciet 
uz rītdienu, bet dariet jau šodien! Esiet aktīvi 
un atraktīvi, esiet radoši un varoši, esiet dar-
bīgi un atbildīgi! Atcerieties, ka dzīve ir tieši tik 
interesanta, cik mēs paši to vēlamies! 

Pļavniekkalna sākumskolas 
direktore Agita Baltmane

Jaunajā mācību gadā 
skolēniem novēlu interesi 
un centību, darot katru dar-
biņu! Vecākiem – pacietību 
un vēlmi sadarboties! 

Saviem pedagogiem vēlu gūt gandarīju-
mu, radošu garu un neizsīkstošu enerģiju! Lai 
mums veicas!

Privātās pamatskolas  
Gaismas tilts 97  

direktore Egita Heislere
Sveiks, lielais laiks, 

kurā pati debess aiztur elpu, 
koki tik tumši zaļi klusē un 
augstu pāri zemei izplaukst 

zvaigznes kā starojošas puķes! Laiks, kurā ik-
katrā dvēselē slēpts nemiers aug augumā un 
aicina atkal uz skolu. Lai mums izdodas!

Ķekavas Mākslas skolas di-
rektore Inga Zālīte-Cērūze

Novēlu radošām ide-
jām pilnu un realizēt spējī-
gu jauno mācību gadu!

Ķekavas Mūzikas skolas 
direktore Daiga Ventniece

Novēlu katram piedzī-
vot gan savu personīgo, 
gan profesionālo mērķu 
piepildījumu, drosmi pie-
ņemt dzīves izaicinājumus 
un sagaidīt nākamo vasaru 

ar gandarījumu par sasniegto.

Ķekavas Sporta skolas  
direktore Vita Mikitanova

Viens mazs prieks lai 
tev būtu katra diena,

Viens skats, viens 
zieds, viens laimes stūrītis.

Viens saules stariņš 
un mazliet debesis,

Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.

Lai informētu par aktualitātēm 
2011./2012. mācību gadā, 25. augustā 
Ķekavas novada izglītības darbinieku 
konferencē pulcējās izglītības iestāžu 
vadītāji un pedagogi. 

Konferencē Domes priekšsēdētājs 
Roberts Jurķis informēja par uzsāktajiem 
projektiem skolu infrastruktūras attīstībā un 
nākotnes iecerēm. Pēc viņa teiktā, nākamā 
gada prioritāte būs Ķekavas sākumskolas 
būvniecības uzsākšana, ar nosacījumu, ka 
valstī tiks noņemts aizliegums pašvaldībām 
uzņemties ilgtermiņa saistības. 

Pedagogus uz ciešāku sadarbību aici-
nāja Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris 
Krūmiņš, norādot, ka pašvaldība ir atvērta 
meklēt problēmu risinājumus, un to veik-
smīgāk var paveikt ar kopīgiem spēkiem. 
Viņaprāt, šodienas bērni ar lielāku prieku 
dodas uz skolu, un tas ir skolotāju veikums. 

Uzrunājot izglītības darbiniekus par 
meistariem un salīdzot sevi ar zelli (jo ti-
kai nesen stājies Izglītības daļas vadītāja 
amatā), Vitolds Krieviņš uzsvēra sadar-
bības un dialoga nozīmi izglītības jomas 
veiksmīgā attīstībā. Viņš apliecināja vēl-
mi strādāt kopīgi ar pedagogiem tā, lai 
Ķekavas novada izglītības sistēma būtu 
viena no labākajām. 

Konferencē vieslektori stāstīja par 
aktualitātēm jaunajā mācību gadā (pie-
mēram, vienots centralizēts eksāmens 
latviešu valodā 12. klasei gan valsts, gan 
mazākumtautības skolās; eksāmena vēr-

tējums izteikts procentos, nevis līmeņos; 
ja eksāmena vērtējums nesasniedz 5 %, 
tas nav nokārtots; pamatskolas aplie-
cību var iegūt, ja ir tikai viena nesekmī-
ga atzīme, bet vidusskolas atestātu – ja 
neviena; Latvijas vēsture kā atsevišķs 
mācību priekšmets no 6. klases), par 
bērnu ar mācību grūtībām iekļaušanos 
vispārizglītojošās skolās, par skolas mā-
cību procesa modernizāciju, masu sazi-
ņas līdzekļu psiholoģiju, par jaunumiem 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrībā. Tāpat klātesošie uzklau-
sīja Kultūras aģentūras direktora Artūra 
Ancāna informāciju par aģentūru, tās 
darbību un sadarbības iespējām, it īpaši 
jaunatnes jomā.

Savukārt Juris Jerums, Ķekavas no-

vada Domes Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas priekšsēdētājs, informēja par 
šādu pašvaldības ieceri – lai nodrošinātu 
tiem novada bērniem, kuri gaida rindā uz 
bērnudārzu, tiek “iepirktas vietas privāta-
jos bērnudārzos”, kā to jau īsteno Rīga. 
Turpmākās iniciatīvas, pēc viņa teiktā, 
ir rīkot izglītības pēcpusdienas un ap-
mācības. Tāpat viņš dalījās ar atziņām 
no Scientix dabaszinātņu konferences 
Briselē un informēja par iespējām sko-
lotājiem izmantot interneta resursus, lai 
padarītu atraktīvākas mācību stundas, un 
piedalīties dažādos ar izglītību saistītos 
starptautiskajos pasākumos. 

Izglītības konferenci rīkoja Ķekavas 
novada pašvaldības Izglītības daļa.

Vineta Bērziņa 

Audzēkņu skaits Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs 2011./2012. mācību gadā
Izglītības iestāde Kopējais skolēnu 

skaits
No tiem 
pirmklasnieki

5–6 g. v. obligātā 
sagatavošana

Ķekavas vidusskola 808 99 21
Baložu vidusskola 351 57 -
Daugmales pamatskola 118 8 23
Pļavniekkalna sākumskola 147 35 -
Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 98 11 11

Audzēkņu skaits Ķekavas novada profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs 2011./2012. mācību gadā
Izglītības iestāde Audzēkņu skaits
Ķekavas Mākslas skola 196
Ķekavas Mūzikas skola 210
Ķekavas sporta skola 115

Avots: Ķekavas novada pašvaldības Izglītības 
daļa; dati uz 2011. gada 1. septembri

Diskutē par aktuālo izglītībā

Konferencē tika sveikti jaunie pedagogi.
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Likvidē vētras 
postījumus Baložos

Dome lēma

Saskaņā ar Ķekavas novada 
Domes lēmumu Krogsila un Jaunsila 
teritorijās septembra tiek uzstādītas 
ceļa zīmes, kas apzīmē šo apdzīvoto  
vietu sākumu un beigas.Līdz ar to mi-
nētajās teritorijās darbojas visas ceļu 
satiksmes noteikumu prasības par ap-
dzīvotajām vietām. 

Izstrādās novada 
attīstības programmu

Ķekavas novada Domes sēdē 
30. augustā tika nolemts izstrādāt 
Ķekavas novada attīstības program-
mu 2013.–2020. gadam, apstiprinot tās 
vadības grupu šādā sastāvā:
 Aivars Liškovskis, izpilddirektors;
 Juris Krūmiņš, priekšsēdētāja vietnieks;
 Astrīda Vītola, Attīstības daļas vadītāja;
 Iveta Zālīte, Telpiskās plānošanas da-

ļas vadītāja vietniece;
 Māris Ozoliņš, Attīstības daļas vadītā-

jas vietnieks;
 Rūdolfs Cimdiņš, Rīgas plānošanas 

reģiona attīstības dokumentu monito-
ringa speciālists.

Tāpat deputāti nolēma izveidot attīs-
tības programmas izstrādei šādas darba 
grupas un apstiprināt to vadītājus: 
 pārvaldes darba grupa, tās vadītāja 

Līga Mizovska – Administratīvās da-
ļas vadītāja;
 vides, lauksaimniecības un mežsaim-

niecības darba grupa, tās vadītāja 
Sigita Varika – Vides un labiekārtoša-
nas daļas vadītāja; 
 ekonomikas un uzņēmējdarbības 

darba grupa un tās vadītājs Aivars 
Liškovskis – izpilddirektors; 
 izglītības un sporta darba grupa, tās 

vadītājs Vitolds Krieviņš – Izglītības 
daļas vadītājs;
 kultūras, starptautiskās sadarbības 

un tūrisma darba grupa, tās vadītāja 
Ginta Logina – Sabiedrisko attiecību 
un konsultatīvās daļas vadītāja;
 veselības un sociālās aizsardzī-

bas darba grupa, tās vadītājs Igoris 
Malinauskas – Ķekavas novada 
Domes deputāts;
 infrastruktūras, nekustamā īpašuma 

un apdzīvoto vietu attīstības darba 
grupa, tās vadītājs Arnolds Keisters – 
Ķekavas novada Domes deputāts.

Ķekavas novada attīstības programmu 
2013.–2020. gadam jāstrādā līdz 2012. gada 
31. augustam saskaņā ar grafiku (skatīt inter-
neta vietnē www.kekavasnovads.lv).

Sporta skolai 
apstiprina direktori

Deputāti ar šī gada 1. septembri par 
Ķekavas novada sporta skolas direktori 
iecēla Vitu Mikitanovu, kas līdz šim bija 
skolas direktora pienākumu izpildītāja. 

Krogsilā un Jaunsilā – 
jaunas ceļa zīmes

No 22. līdz 29. augustam Latvijas 
Pašvaldību savienība atbildes vizītē 
Latvijā uzņēma Azerbaidžānas pašval-
dību vadītāju delegāciju, kuras laikā tika 
noslēgti četri sadarbības līgumi starp 
Ķekavas novada un Nizami pašvaldību, 
Cēsu novada un M. A. Rasulzada paš-

valdību, Ventspils novada un Novkhani 
pašvaldību, Amatas novada un Ismayilli 
pašvaldību.

Šogad jūnijā Latvijas Pašvaldību 
savienības delegācija, tostarp Ķekavas 
novada pašvaldības pārstāvji, viesojās 
Azerbaidžānā ar mērķi veicināt attīstī-
bas sadarbību un pieredzes apmaiņu 
pašvaldību līmenī dažādās nozarēs, un 
22. augustā atbildes vizītē Latvijā iera-
dās Azerbaidžānas pašvaldību vadītāju 
delegācija.

No 25. līdz 27. augustam Nizami paš-
valdības delegācija no Azerbaidžānas 
viesojās Ķekavas novadā. Vizītes lai-
kā tika parakstīts līgums par sadarbību 
kultūras un izglītības, uzņēmējdarbī-
bas un cilvēkresursu attīstības jomās. 
Nizami pašvaldības delegācija vizītes 

laikā tikās ar Ķekavas novada Domes 
vadību, darbiniekiem un Kultūras aģen-
tūras pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālā-
kos sadarbības projektus un attīstības 
plānus.

Viesi vizītes laikā iepazina arī Rīgas 
un Ķekavas novada skaistākās vietas un 
apskates objektus, apmeklēja novada uz-
ņēmumu Baltās naktis, pirmsskolas izglītī-
bas iestādi Bitīte un Ķekavas novadpētnie-
cības muzeju.

Vizītē pie Azerbaidžānas vēstnie-
ka Latvijā Elman Zeynalov tika saņemts 
100 % atbalsts sadarbības veicināšanā. 
Apmeklējot Baltijas Starptautisko akadē-
miju, tika panākta vienošanās par Kultūras 
centra izveidi, kas taps sadarbībā ar 
Azerbaidžānas vēstniecību. 

Līva Benete

24. augustā Baložos tika atklāta 
jaunā ūdensapgādes atdzelžošanas 
stacija, līdz ar to pilsētas iedzīvotājam 
ūdens padeve būs atbilstoši Eiropas 
standartiem.

Būvdarbu līgums tika noslēgts 
2009. gada 19. oktobrī projekta Ūdens-
saimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 
baseinu pašvaldībās, 3. kārta, Baložu pilsē-
tā ietvaros starp SIA Baložu komunālā saim-
niecība un konsorciju Koger un Partneri. 
Projekta realizācija notiek ar Eiropas 
Kohēzijas fonda un valsts budžeta līdzfinan-
sējumu. Akceptētā būvdarbu līguma summa 
ir Ls 472 301,21.

Līguma ietvaros Baložos, Bērzu 
ielā 10, izbūvētas trīs jaunas artēziskās 

akas, tīrā ūdens rezervuārs, ūdens saga-
tavošanas stacija un otrā pacēluma sūkņu 
stacija.

Ūdensapgādes atdzelžošanas staci-

jas testēšanas režīmā tika ņemti ūdens 
paraugi un salīdzināti analīžu rezultāti. 
Jau darbības sākumposmā tika konsta-
tēts, ka dzelzs saturs pilsētas ūdensap-
gādes sistēmā samazinājies no 1,04 uz 
0,139 mg/l, proti, dzelzs saturs samazi-
nājies gandrīz 10 reizes. Papildus tam 
Baložu komunālā saimniecība ir veikusi 
pilsētas maģistrālo cauruļvadu skaloša-
nu, lai pēc iespējas ātrāk savā mājoklī 
katrs iedzīvotājs saņemtu tīru ūdeni.

Plānots, ka gada laikā arī Titurgas ie-
dzīvotājiem būs nodrošināta ūdens padeve 
no jaunās ūdens atdzelžošanas stacijas, 
kur pašlaik ūdeni piegādā Rīgas ūdens.

Olita Krastiņa

Ķekavas novada pašvaldība šobrīd 
īsteno Eiropas reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu 
Apvienotā gājēju un veloceliņa un ielas 
apgaismojuma izbūve Baložos no Uz-
varas prospekta līdz Smilšu ielai. 

Lai uzlabotu satiksmes drošību un 
gājēju drošu pārvietošanos Baložu pilsē-

tā, projekta ietvaros šobrīd izbūvē jaunu 
gājēju un veloceliņu gar Baložu un Rīgas 
ielu no Uzvaras prospekta līdz Smilšu 
ielai 1,93 km kopgarumā. Veloceliņš sa-
vienos abus Baložu pilsētas dzīvojamos 
rajonus – Titurgu un Baložus. Projektā 
paredzēta arī ietves/veloceliņa apgais-
mojuma izbūve.

Projekta kopējās izmaksas – 
Ls 25 5481, Ls 217 159 no kuriem ir ERAF 
līdzekļi, Ls 3832 valsts budžeta līdzekļi, 
bet Ķekavas novada pašvaldības ieguldī-
jums – Ls 34 490. 

Darbus veic SIA Autoceļi. Būvdarbus pa-
redzēts pabeigt līdz šī gada novembra vidum.

Astrīda Vītola

Sadarbosies ar Azerbaidžānu

Baložos uzlabo ūdens kvalitāti

Būvē gājēju un veloceliņu Baložos

Sadarbības līguma parakstīšanas brīdis starp 
Ķekavas novada un Nizami pašvaldībām

Atklājot jauno ūdensapgādes atdzelžošanas 
staciju Baložos

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

Lai veicinātu zaļo domāšanu un atbal- 
stītu alternatīvus iedzīvotāju pārvie-
tošanās veidus, 22. septembrī aicinām vi-
sus interesentus piedalīties velobraucienā 

Ķekavas goda aplis 2011, kas notiks ikga-
dējās Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros, 
norisinoties aktivitātei Diena bez auto.  

Starts tiks dots plkst. 13.00 pie 

Ķekavas novada pašvaldības, Gaismas 
ielā 19, k.9, Ķekavā. 

Veiksim arī velosipēdu ķēdes mērījumu, 
cerībā pārspēt iepriekšējā gada rezultātu!

Aicinām visus Ķekavas novada ie-
dzīvotājus, māju īpašniekus un uzņē-
mumus – visus, kam rūp tīra un sakopta 
vide – sakopt gan savas lauksaimnie-
cības zemes, nopļaujot zāli, gan terito-
rijas pie ēkām un dzīvojamām mājām, 
nopļaujot zālienus, attīrot savus pagal-

mus no rudens lapām, atkritumiem un 
putekļiem! 

Varam taču pierādīt, ka mēs varam, ja 
gribam, lai Ķekavas novada teritorija kļūtu 
arvien sakoptāka!

Atgādinām – saskaņā ar Ķekavas novada 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumu 18.1. punktu – pašvaldības noteik-
to talku un spodrības mēnešu laikā, ja tas ne-
rada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, 
kā arī personu mantai un netraucē apkārtē-
jiem iedzīvotājiem, ir atļauts dedzināt bioloģiski 
noārdāmos atkritumus – zāli, lapas, zarus un 
citas augu daļas sava īpašuma teritorijā.

Oktobris - spodrības mēnesis!

Piedalies Ķekavas goda aplī 2011
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Skolnieku rudens brīvdienās Latvi-
jas radošajiem bērniem un jauniešiem 
notiks vēl nebijis projekts Latvijas 
vēsturē – Izaugsmes dienas, informē 
projekta producents Sandis Mohovikovs.

Uz pirmajām Izaugsmes dienām 
tiek aicināti radošie bērni un jaunieši, 
kas dzied vai nodarbojas ar teātra 
mākslu. Tajās jaunieši varēs attīstīt sa-
vas mākslinieciskās spējas, iegūt jaunas 
zināšanas un praktiskus padomus no 
profesionāliem un atzītiem vokālajiem 
pedagogiem, režisoriem, producentiem, 
mūziķiem, aktieriem, komponistiem un 
citiem izklaides industrijas profesionāļiem. 

Izaugsmes diena jaunajiem aktie-
riem – bērniem un jauniešiem, kam patīk 
teātris un kino, – notiks 24. oktobrī ak-
trises Rēzijas Kalniņas vadībā, savukārt 
jaunie mūziķi un vokālisti Ulda Marhileviča 
vadībā pavadīs 25. oktobri. Norises vie-
ta – Hotel Jūrmala SPA, Jūrmalā.

“Nāc, piedalies, iegūsti un izbaudi, 
nenokavē savas izaugsmes iespēju, 
aicinām projektā piedalīties visus radošos, 
atraktīvos un talantīgos bērnus un 
jauniešus no visas Latvijas, pieredzei un 
sasniegumiem nav nozīmes,” stāsta pro-
jekta radošā komanda.

Lai piedalītos pirmajās Izaugsmes 
dienās jāaizpilda pieteikuma anketa inter-
neta vietnē www.izaugsmesdienas.lv. 

Vineta Bērziņa

Projekta Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas optimi-
zācijas apstākļos koordinatore Aija Āre 
informē, ka projekta 5. posmā apstipri-
nāti 39 pedagogi.

Šajā posmā varēja pieteikties vispā-
rējās izglītības, profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības pedagogi, kā arī atbal-
sta personāls izglītības iestādēs: logopēdi, 
sociālie pedagogi un izglītības psihologi.

Lai iegūtu noteiktu kvalitātes pakāpi, 
projekta ietvaros tā dalībniekiem nepiecie-
šams izpildīt visus nosacījumus, kas paredz 
savas pedagoģiskās darbības profesionālu 
izvērtēšanu visās piecās pamatjomās un 
pedagoga portfolio izveidi. Darbojoties pro-
jektā, dalībnieki četrus mēnešus saņem ik 
mēneša stipendiju 100 latu apmērā, kas 
finansēta no Eiropas Sociālā fonda. 

Šī projekta ietvaros kopumā savu pro-
fesionalitāti uzlabojuši jau 129 pedagogi. 
Projekta 5. posms noslēgsies šī gada de-
cembra beigās, pēc tam tiks izsludināta 
pieteikšanās uz pēdējo posmu.

Plašāka informācija Ķekavas novada 
pašvaldības vietnē www.kekavasnovads.lv 
sadaļā Izglītība. 

Vineta Bērziņa

Par spīti stiprajām lietusgāzēm un 
nelabvēlīgiem laikapstākļiem, veiksmī-
gi noslēdzās biedrības Partnerība Dau-
gavkrasts organizētais jauniešu īsfilmu 
festivāls Mirklis mana novada un pilsē-
tas dzīvē. 

Festivāla mērķis bija parādīt novadu 
vai pilsētu no jauniešu skatpunkta, akcen-
tējot lietas, kas viņiem šķiet svarīgas savā 
dzīvesvidē. 

Kopumā festivālā tika iesniegtas 13 īs-
filmas, to skaitā arī trīs bērnu animācijas 
filmas, tā pārstāvot Ķekavas novadu, Olai-
ni, Ogres pilsētu, Babīti, Baldones nova-
du, kā arī Varakļānu pilsētu. 

Jauniešu īsfilmas vērtēja žūrija, kuras 
sastāvā bija kinorežisors Jānis Putniņš, 
dramaturģe Rasa Bugavičute, jauniešu 
kinostudijas Cypork productions pārstāvis 
Andris Gauračs, Ķekavas novada paš-
valdības Izglītības daļas speciāliste Aija 
Āre un Partnerības Daugavkrasts valdes 
priekšsēdētājs Māris Belovs.

Visi nominanti saņēma vērtīgas balvas 
no festivāla organizētājiem un atbalstītā-
jiem: no piedzīvojumu parka Tarzāns, drau-
dzīgākā veikborda kluba Nostress.lv, Ar-
manda Lauku Jātnieku kluba, skvoša dārza 
Zanzibāra, Ķekavas novada pašvaldības 
Izglītības daļas un SIA Kultūras mantojums.

Visas nominētās īsfilmas tika demons-
trētas starptautiskā sadraudzības festivāla 
VIA Ķekava ietvaros. Tāpat visas iesnieg-
tās un nominētās filmas tika nosūtītas 
festivālā pārstāvēto novadu un pilsētu 
tūrisma informācijas centriem un kultūras 
daļām. Labākās īsfilmas, saņemot autora 
atļauju, tiks izmantotas tūrisma piedāvāju-
ma popularizēšanai.

Uz tikšanos jau nākamajā jauniešu īs-
filmu festivālā 2012. gadā!

Māris Belovs

Ar labiem rezultātiem no 16. smilšu 
skulptoru festivāla Zelta smilšu grauds, 
atgriezušies Ķekavas Mākslas skolas 
audzēkņi. 

Ķekaviešiem šogad 1. vieta mākslas 
skolu grupā par skulptūru Saimnieks mā-
jās, kur R. Dauburs, K. Žuks, K. Boļše,  
A. Grebže smiltīs realizēja pašu veido-
to skici. Komandai palīdzēja skolotāja 
Z. Ozoliņa-Šneidere.

Arī divas Ķekavas Mākslas skolas absol-
ventu komandas lieliski demonstrēja savas 
prasmes un iemaņas – Hobby grupā 1. vieta 
skulptūrai Drošā pils (L. Skuja, K. Zepa, A. Jo-
nikāne, G. Robežniece), 2. vieta – skulptūrai 
Valdnieks (V. Ivanova, G. Hofmeistere, E. Lo-
gina, M. Baikovska, A. Davidsone). 

16. smilšu skulptoru festivālu Zelta smil-
šu grauds organizē Pāvilostas Mākslas sko-
las direktors Zigmunds Vilnis, jau pieredzējis 
smilšu skulptūru veidotājs gan Latvijā, gan 
ārzemēs. Šogad festivāla tēma – Pils.

Skices vērtēja un pamatekspozīci-
jai atlasīja jau maijā pasaulē pazīstami 
skulptori Marika Nītikoski (Somija), Stīvs 
Lesters (ASV) un Lhagvadorž Dorjusen 
(Mongolija) smilšu tēlniecības festivāla Art 
Meets Sand laikā Helsinkos. Kopumā žū-
rija pamatekspozīcijai izvirzīja 14 skices.

Tāpat kā iepriekšējos gados, festivālā va-
rēja piedalīties ne vien rīkotāju apstiprinātās 
mākslas skolu komandas, bet arī jebkurš in-
teresents. Viņu darbus vērtēja Hobby grupā. 

Notiks Izaugsmes 
dienas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pedagogi uzlabo 
savas zināšanas

Noslēdzies jauniešu īsfilmu festivāls

Īsfilmu apbalvošanas ceremonijā filmas strūklaka veidotāji

Festivālā godalgotās vietas un 
nominācijas:
 1.  vieta – Pēters Riekstiņš, filma Punkts, 

Baldones novads;
 2. vieta – Viesturs Āboliņš, filma Strūklaka, 

Ķekavas novads;
 3.  vieta – Herta Taube, filma Spontānais 

brauciens uz Ķekavu, Ķekavas novads.
 Nominācija Labākais režisora darbs – 

Māra Uzuliņa, filma Varakļāni, pilsēta, 
kura aug no debesīm, Varakļānu pilsēta.
 Nominācija Labākais montāžas darbs – 

Bruno Bahs, filma Olaines 1. vidusskolai 45 
gadi, Olaine.
 Nominācija Sirsnīgākā filma – Zane Hart-

mane, filma Pastaiga Ogrē, Ogres pilsēta.
 Nominācija Simpātiju balva par uzdrīkstē-

šanos - Sintija Strautmane, filma Mana 
pilsēta – Ogre, Ogres pilsēta.
 Nominācija Labākā animācijas filma – 

Maģiskā ola, Ķekavas Mākslas skola, sko-
lotāja Zīle Ozoliņa-Šneidere.

Jaunie talanti smilšu skulptūrās

Darbs pie skulptūras skolotājas L. Ratnikas 
vadībā

1. vietas ieguvēji skolu grupā (no kreisās puses – R. Dauburs, 
sk. Z. Ozoliņa-Šneidere, A. Grebže, K. Žuka, K. Boļše). 

Šogad festivālā dalībniekiem un skatītājiem 
bija iespēja vērot Maskavas profesionālā māks-
linieka Sergeja Celebrovska meistarklasi.

Ķekavas Mākslas skolu jau var uzska-
tīt par veterānu, jo tā uz festivālu brauca 
desmito reizi, un šogad bija pārstāvēta ar 
piecām komandām. 

Kaut arī darbs pie skulptūrām nav tik 
viegls, jo īpaši sagatavošanās process ar smil-
šu formu veidošanu, ūdens nešanu, blietēša-
nu, bērni un jaunieši Pāvilostā atgriežas katru 
gadu un gaida šo festivālu ar nepacietību.

Līdz ar saulrietu pludmalē bija vērojama 
arī par tradīciju jau kļuvusi uguns skulptūra, 
kuras autori bija pats festivāla rīkotājs Zig-
munds Vilnis un mākslinieks Ainārs Zingniks.

Zīle Ozoliņa-Šneidere
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Ķekavas novada 
pašvaldība, pateico-
ties Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) finansēju-
mam, var daudzpusī-

gāk pilnveidot pašvaldības un tās ies-
tāžu informācijas tehnoloģijas sistēmu, 
jo ESF projekta ietvaros šobrīd pašval-
dībā piesaistīts papildu IT speciālists.

Kā stāsta pašvaldības datorsistēmu un 
datortīklu vadītājs Mārtiņš Egle, esošo IT 
speciālistu lielās noslodzes dēļ (apkalpo 
trīs pašvaldības pārvaldes, deviņas izglī-
tības iestādes, piecas pašvaldības aģen-
tūras), Ķekavas novada pašvaldība un tās 
iestādes tehnoloģiski nespēja attīstīties 
vēlamajā tempā, lai straujāk piedāvātu ie-
dzīvotājiem mūsdienīgākus e-risinājumus 
un pakalpojumus. 

Lai ieviestu straujākus uzlabojumus 
pašvaldības IT jomā, tā veicinot pašvaldī-
bas darba efektivitāti un nodrošinot iedzī-
votājiem ērtāku pakalpojumu saņemšanu, 
pašvaldība ar ESF finansējumu šobrīd pie-
saistījusi vecāko datortīkla administratoru. 

Pēc M. Egles teiktā, viens no būtiskā-
kajiem darbiem šobrīd ir izstrādāt datu dro-
šības un aizsardzības politiku, balstoties 
uz veikto neatkarīgo auditu datu drošībā, 
kā arī ieviest kopēju licencēšanas politiku 
un sakārtot informācijas sistēmas, ieviešot 
to vienotību. “Tas sekmētu darba kvalitāti, 
laika un līdzekļu ietaupījumu un nodrošinā-
tu vienotu pakalpojumu kvalitāti visās paš-
valdības iestādēs un pārvaldēs,” skaidro 
pašvaldības pārstāvis.  

Projekts Speciālista piesaiste Ķekavas 
novadam (Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/APIA/
VRAA/058/110) tiek īstenots ar 100 % 
Eiropas Sociālā fonda finansējumu. 

Vineta Bērziņa

Biedrība Partnerība Daugavkrasts 
aicina visus interesentus 18. septembrī 
uz informatīvo semināru par projektu 
pieteikumu sagatavošanu Eiropas Ziv-
saimniecības fonda LEADER program-
mas ietvaros. 

Semināra notiks 18. septembrī pulksten 
10.00–16.00. Rāmavas–Depkina muižā, 
Rāmavā. Dalība seminārā – bezmaksas.

Plašāku informāciju var iegūt pie bied-
rības pārstāvja Māra Ozoliņa pa tālruni 
29443386 vai rakstot uz e-pasta adresi:  
daugavkrasts@inbox.lv.

Biedrība Partnerība Daugavkrasts

Kamēr Ķekavas novada kultūras 
iestādēs valdīja klusums un kolektīvi 
bija devušies vasaras atpūtā, Ķekavas 
novada kultūras aģentūras (ĶNKA) 
struktūrvienībās tika veikti lielāki un ne 
tik lieli remontdarbi.

Doles tautas nama zālē šajā vasarā 
tika veikti tehniskie remontdarbi un no-
vērstas nepilnības, kas bija radušās tau-
tas nama atjaunošanas remontdarbu laikā 
2008./2009. gadā. Tautas namā tika veikta 
arī siltināšana, kas, pārbūvējot ēku, būv-
niecības firmas nolaidības dēļ vispār neti-
ka veikta. Lai izlabotu būvnieku pieļautās 
kļūdas un iekštelpās nodrošinātu saprā-
tīgu siltumu aukstajos ziemas mēnešos, 
koncertzāles griestos tika izurbti caurumi 
un rīģipsī piepildīti ar siltinājumu. Intere-
sants atklājums sagaidīja šīs vasaras re-

montdarbu veicējus: griestos tika atklāts, 
ka lielā, aptuveni 30 kilogramus smagā, 
griestu lustra turas tikai uz garas vītnes 
vienas iedaļas. Laimīgā kārtā šī nevīžība 
tika atklāta laikus, pirms kāda nopietna ne-
laimes gadījuma.

Arī Ķekavas novadpētniecības muze-
ja telpās tika veikti remontdarbi – būvnie-
cības defektu dēļ krājumu glabātuvē bija 
notecējuši griesti, līdz ar to – apdraudēts 
muzeja krājums. Šobrīd visi defekti un 
būvniecības brāķi novērsti, kā arī veikts 
kosmētiskais remonts.  

Vizuāli pievilcīgu apmeklētāji jaunajā 
sezonā redzēs Ķekavas kultūras nama 
zāli, kur tika veikta profesionālā tīrīšana, 
sienu apdares atjaunošana, nolietotā par-
keta seguma atjaunošana. Ķekavas kultū-
ras nama zāle, pēc kultūras nama vadības 

iniciatīvas, iegūs sen solītos 300 krēslus. 
Un šobrīd kultūras namā tiek mainīti arī 
pirmā stāva logi, lai taupītu siltumenerģiju 
un nams kļūtu vizuāli pievilcīgāks.

Doles tautas namu ziemas laikā ne-
spēja piesildīt, bet līdz šim Katlakalna tau-
tas namā vienmēr bija par karstu. Tagad, 
kad veikta siltumapgādes sistēmas ele-
mentu nomaiņa, siltuma padevi būs iespē-
jams regulēt un līdz ar to arī ietaupīt.

Baložu kultūras namā notikusi grīdas 
seguma atjaunošana, profesionālā tīrīša-
na, papildināta drošības sistēma kultūras 
nama zāles balkonā, lai tur varētu uzturē-
ties daudz drošāk. Šobrīd Baložu kultūras 
namā notiek trepju telpas remontdarbi, un 
plānots uzsākt remontēt tehniskās inven-
tāra telpas.

Plānots, ka vēl līdz gada beigām iespē-
ju robežās tiks veikti remontdarbi arī Balo-
žu, Daugmales un Katlakalna bibliotēkās.

No 29. augusta Ķekavas novada kul-
tūras aģentūras ēkās (Baložu kultūras 
namā, Katlakalna tautas namā, Doles 
tautas namā, Ķekavas kultūras namā) ie-
rīkots un brīvi pieejams bezvadu internets. 
Bezvadu internets ir atvērts un visur vie-
nāds: KNKA.

Zaļās iniciatīvas Ķekavas novadā
Sākot ar 23. augustu, ĶNKA bibliotēkās 

iespējams atstāt tukšās un nevajadzīgās ba-
terijas, kā arī ar aģentūras starpniecību iespē-
jams atbrīvoties no vairs nefunkcionējošām 
elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm, pie-
mēram, datora monitoriem. Šāda zaļā iniciatī-
va iespējama, pateicoties ĶNKA noslēgtajam 
sadarbības līgumam ar SIA Dīlers.

Šī nav vienīgā zaļā iniciatīva, kas tiek 
realizēta Ķekavas novada kultūras iestā-
dēs, gada sākumā visās aģentūras ēkās 
tika izvietotas atgādinošas uzlīmes Aizejot 
izslēgt gaismu!, aģentūras birojā drukāša-
nai un kopēšanai izmanto otrreizējās pār-
strādes papīru, bet nākotnē plānots, pie-
saistot ES fondu līdzekļus, nosiltināt visas 
ĶNKA pārraudzībā esošās ēkas.

Arta Platace

Daugavas zvejnieku biedrība izvei-
dojusi pirmo publisko metālapstrādes 
darbnīcu Ķekavā.

Ar ko gan šis projekts ir unikāls? 
Pirmkārt, Latvijā tā ir pirmā šāda veida 
metālapstrādes darbnīca, kas ir publiski 
pieejama ikvienam interesentam. Otrkārt, 
cilvēkiem, kuri vēlas saņemt metālapstrā-
des pakalpojumus, jāmaksā vienīgi par 
izejmateriāliem un kāda daļa par patērēto 
elektroenerģiju. Savukārt biedrība sedz 
darbnīcas uzturēšanas, elektroenerģijas 
izmaksas un sniedz konsultācijas par dar-
barīku pareizu izmantošanu.

Tātad ikviens, iegādājoties savus iz-
ejmateriālus, konsultanta uzraudzībā var 
veikt metālapstrādes darbus šajā darbnī-
cā un izmantot tajā pieejamo aprīkojumu – 
daudzfunkcionālo metināšanas iekārtu 
(var metināt gan alumīniju, gan metālu), 
trubu liecamo darbagaldu, slīpripas, leņķa 
slīpmašīnas un urbšanas galdu. 

Ja ir vēlme veikt metālapstrādes dar-
bus šajā darbnīcā, aicinām sazināties ar 
biedrības valdes priekšsēdētāju Edvīnu 
Šustu pa tālruni 29493383, lai vienotos 
par laikiem un darbu specifiku.

Darbnīca tapusi ar Eiropas Lauksaim-

niecības fonda lauku attīstībai LEADER 
programmas atbalstu un Zemkopības mi-
nistrijas līdzfinansējumu. Atbalstu sniedza 
arī Lauku atbalsta dienests un biedrība 
Partnerība Daugavkrasts.

Māris Belovs

Pilnveido informācijas 
tehnoloģiju jomu

Seminārs par projektu 
sagatavošanu

Pārmaiņas novada kultūras iestādēs

Izveido publisko metālapstrādes darbnīcu

Doles tautas nams remontdarbu laikā

Pirmā publiskā metālapstrādes  
darbnīca Ķekavā
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Latvijas Zaļais punkts norāda uz 
trīs galvenajiem iemesliem, kāpēc ne-
pieciešams šķirot atkritumus:
 atšķirojot izlietoto iepakojumu, mēs 

samazinām kopējo atkritumu apjomu, 
kurš nonāk izgāztuvēs; 
 izlietotā iepakojuma atšķirošana ir 

veids, kā varam taupīt dabas resur-
sus – no izlietotā iepakojuma var at-
kārtoti saražot izejvielas jaunam iepa-
kojumam vai citas preces;
  ekonomiskais izdevīgums – jo vairāk 

mājsaimniecībās izlietotā iepakojuma 
tiks atšķirots, jo mazāk iedzīvotājam 
būs jāmaksā par atkritumu izvešanu. 

Par to, kā šķirot atkritumus, in-
formē Ķekavas novada pašvaldības 
Vides un labiekārtošanas daļas vadī-
tāja Sigita Varika.

ZILAS KRĀSAS KONTEINERI – 
PAPĪRAM

Tajos drīkst mest dažādus iepakoju-
mu no kartona un papīra, piemēram, sa-
placinātas kastes, makulatūru – avīzes, 
žurnālus un grāmatas. 

Papīra atkritumiem paredzētajos kon-
teineros nedrīkst mest slapjus, netīrus 
materiālus, vinila tapetes, laminētus un 
glancētus papīra izstrādājumus, papīra iz-
strādājumus, kas satur metāla skavas vai 
saspraudes, sulu un piena produktu tetra-
pakas, vienreizējās lietošanas traukus, čip-
su pakas, saldējuma papīru un tamlīdzīgi.

DZELTENAS KRĀSAS KONTEINERI – 
PLASTMASAI

Šajos konteineros drīkst mest plast-
masas (PET) dzērienu un pārtikas eļļas 
pudeles, vēlams saplacinātas un bez kor-
ķiem, tīrus polietilēna maisiņus, plēves. 

Konteinerā nedrīkst mest vienreizē-
jās lietošanas traukus, jogurta, krējuma 
un margarīna trauciņus, ar pārtikas pro-
duktiem pildītus iepakojumus, rotaļlietas, 
sadzīves priekšmetus, pudeles, kurās 
bijuši šķīdinātāji, un tamlīdzīgi.

ZAĻAS KRĀSAS KONTEINERI – 
STIKLAM

Tajos drīkst mest stikla burkas un 
pudeles. Pirms mešanas burkas un pu-
deles jāizskalo no ēdienu un dzērienu 
paliekām. 

Zaļajos konteineros nedrīkst mest 
netīru stikla taru, logu un spoguļu stiklu, 
automašīnu stiklu, pudeles, kas satur 
plastmasas piemaisījumu.

BRŪNAS KRĀSAS KONTEINERI – 
BIOLOĢISKIEM ATKRITUMIEM

Tajos drīkst mest zāli, lapas, skujas, 
augus, puķes, zariņus, zāģu skaidas, 
dārzeņu un augļu mizas, olu čaumalas, 
tējas un kafijas biezumus.

Plašāku informāciju par atkritumu šķi-
rošanu var iegūt, zvanot Ķekavas nova-
da pašvaldības Vides un labiekārtošanas 
daļai pa tālruni 67847167.

Kā šķirot 
atkritumusIzdevums Ķeka-

vas Novads saņē-
mis Baložu pilsētas 
iedzīvotāju jautāju-
mus par rotaļlauku-
mu apsaimniekoša-
nu Baložos, atbil-
des uz tiem sniedz 

Ķekavas novada pašvaldības Baložu 
pārvaldes vadītājs Aivars Stikuts.

Kam pieder rotaļlaukumi 
Bērnu rotaļlaukumi Baložos galveno-

kārt atrodas daudzdzīvokļu māju pagal-
mos un uz dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā 
esošās zemes, izņemot Uzvaras prospek-
tu 1a, Medema ielu 11 un Zaļo ielu 4. (Sa-
vukārt Ķekavā, iemērot mājām piekrītošos 
zemes gabalus, rotaļlaukumi pārsvarā tika 
atstāti uz pašvaldības zemes.)

Pašvaldība, nododot apsaimniekoša-
nā daudzdzīvokļu mājas Baložos uzņēmu-
mam Baložu komunālā saimniecība (kur 
100 % kapitāldaļas pieder pašvaldībai), 
nodeva arī tām piederošos zemes gaba-
lus. Šeit runa nav par pēdējos 10 gados 
uzbūvēto daudzdzīvokļu māju apsaimnie-
košanu, kuras ekspluatācijā nodotas ar 
jaunizbūvētiem rotaļlaukumiem.

Lai nepaaugstinātu māju apsaimnieko-
šanas tarifus, Baložu komunālā saimnie-
cība tajos kā atsevišķu pozīciju neiekļāva 
rotaļlaukumu, celiņu, soliņu uzturēšanas 
un renovācijas izmaksas, bet gan tarifos 
par teritorijas apsaimniekošanu iekļāva 
vien sētnieku darba samaksu par mājas 
teritorijas sakopšanu un zāles pļaušanu. 
Savukārt par mājas remontdarbu un teri-
torijas labiekārtošanas darbu veikšanu, to 
apjomiem un finansēšanas kārtību mājas 
dzīvokļu īpašniekiem jāvienojas savā star-
pā un tad ar apsaimniekotāju.

Iespēja pašiem izlemt  
Ņemot vērā iepriekš minēto par ro-

taļlaukumu piederību, jāuzsver, ka paš-
valdībai noteikti ir saistoši, kādā stāvoklī 
atrodas iekšpagalmu rotaļlaukumi, celiņi 
ap tiem un soliņi, kur spēlējas bērni, pa-
staigājas arī gados vecāki cilvēki – gan 
no drošības apsvēruma, gan vizuālā iz-

skata dēļ, taču pašvaldība, ievērojot li-
kumu Par valsts un pašvaldību finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēr-
šanu, nav tiesīga ieguldīt līdzekļus svešā 
īpašumā. Un nav būtiski, ka lielāko daļu 
daudzdzīvokļu māju šobrīd apsaimnieko 
pašvaldības uzņēmums, jo iedzīvotājiem 
ar kopsapulces lēmumu ir tiesības ap-
saimniekotāju nomainīt vai izveidot mājas 
apsaimniekošanas biedrību un organizēt 
apsaimniekošanu pašiem. Līdz ar to mā-
jas zemes un uz tās atrodošos labie-
kārtošanas elementu apsaimnieko-
šana un uzturēšana juridiski ir mājas 
dzīvokļu īpašnieku vai to izveidotas 
biedrības kompetencē.

Šeit jāmin, ka SIA Baložu komunālā 
saimniecība, neskatoties uz saspringto 
finanšu situāciju (iedzīvotāju parādi par 
komunālajiem pakalpojumiem, nolieto-
tais dzīvojamais fonds), radusi iespēju ne 
tikai daudzām mājām veikt jumtu, lietus 
noteksistēmu renovāciju un citus nepie-
ciešamos remontdarbus), bet arī pēdējo 
divu gadu laikā uzstādīt jaunus un košus 
rotaļlaukuma elementus pie mājām Smil-
šu ielā 4, Rīgas ielā 21, Skolas ielā 7, 
Uzvaras prospektā 12 un pretī Uzvaras 
prospektam 9 (uz pašvaldībai piederošā 
zemes gabala Zaļā ielā 4), tā iepriecinot 
iedzīvotājus un uzlabojot pilsētas vizuālo 

tēlu, par ko tā noteikti pelnījusi pašvaldī-
bas atzinību. 

Saprotams, ka arī citu māju iedzīvotāji 
vēlas jaunu rotaļlaukumu un gājēju celiņus 
renovāciju, pie kam – tūlīt. Vienīgi jāsap-
rot, ka ne visam un uzreiz pietiek līdzek-
ļu. Kā rāda pieredze, daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem nav vienkārši vienoties par 
izmaksu tāmes saskaņošanu, piemēram, 
jaunu šūpoļu vai smilšu kastes uzstādīša-
nai, vai savu laiku nokalpojušo celiņu no-
bruģēšanai mājas pagalmā, jo citiem bērni 
jau izauguši, citiem piedāvātais risinājums 
par dārgu, citiem vienkārši tas nav svarīgi. 
Un ja vēl rotaļlaukums vai celiņi izvietoti uz 
divu māju zemes (piemēram, Rīgas iela 
16 un 18). 

Tāpēc liela daļa iniciatīvas būtu jā-
uzņemas apsaimniekotājam, vienlaikus 
informējot iedzīvotājus par mājas ap-
saimniekošanas līdzekļu uzkrājumu vai 
arī iztrūkumu un iespējām veikt plānotos 
remontdarbus, tostarp teritorijas labiekār-
tošanas pasākumus.

Iedzīvotājiem arī jāiesaistās 
Manuprāt, ieteicamākā komunikācijas 

forma, kas uzlabotu iedzīvotāju, apsaim-
niekotāja un pašvaldības sadarbību, būtu 
šāda – iedzīvotāji vēršas pie apsaimnieko-
tāja, kas savas kompetences un līdzekļu 
pieejamības ietvaros risina esošo problē-
mu vai informē pašvaldību par situācijas 
nopietnību un steidzamību, lai tā varētu 
lemt par tālāko rīcību. 

Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka Ķekavas 
novada pašvaldība ir ieinteresēta savu 
iespēju robežās rast risinājumu, lai ie-
dzīvotāji tiktu nodrošināti ar labiekārto-
tiem rotaļlaukumiem arī uz daudzdzī-
vokļu mājām piederošajiem zemes ga-
baliem, bet tam jānotiek, sadarbojoties 
visām pusēm.

Ceru, ka mūsu iedzīvotāji ir ievēroju-
ši, ka, neraugoties uz Valsts sarežģīto fi-
nansiālo situāciju, Baložu pilsētas un visa 
Ķekavas novada izaugsme un attīstība ir 
pamanāma dažādās jomās. Pašvaldība ir 
pateicīga saviem iedzīvotājiem un nodokļu 
maksātājiem par sadarbību, līdzdarboša-
nos, pacietību un sapratni. 

Par rotaļlaukumu apsaimniekošanu 

Viedoklis
Ķekavas novada  

pašvaldības 
Vides un labiekārto-

šanas daļas  
speciāliste  

Inta Arbačevska
Izvērtējot finanšu 

iespējas un prioritā-
tes, pašvaldība gādā par tās pārziņā esošo 
rotaļlaukumu sakopšanu un jaunu rotaļu 
elementu uzstādīšanu. Tā, piemēram, šo-
gad pašvaldība paplašinājusi bērnu rotaļu 
laukumu Valdlaučos pie bērnudārza Zvaig-
znīte, tur izveidojot augstas kvalitātes jaunu 
rotaļu atrakciju, kas paredzēta bērniem no 
trīs gadu vecuma un attīsta bērniem kustī-
bas koordināciju. Bet pie jau esošās atrak-

cijas tika uzstādīts jauns slidkalniņš, kā arī 
atjaunots rotaļu laukuma nožogojums. 

Tāpat atjaunotas arī bērnu atrakcijas, 
piemēram, slidkalniņi, šūpoles, kāpelē-
jamie un virvju pinumi bērnu rotaļu lau-
kumos citviet – Baložos, aiz pašvaldības 
pārvaldes ēkas, un Ķekavā – Saliņā un 
Vecajā Ķekavā, kā arī visas publiskās 
smilšukastes papildinātas ar jauniem 
smilšu krājumiem. Savukārt pavasa-
rī visā novadā tika uzstādītas vairākas 
skaistas un lielas šūpoles. 

Aicinu iedzīvotājus būt aktīvākiem un 
nākt ar savu iniciatīvu šī jautājuma risi-
nāšanā, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka 
kopīgiem spēkiem ideju var īstenot daudz 
veiksmīgāk.

Rotaļlaukums Baložos
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Sveicam
Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš, 
Kas bez saules nevar augt. 

Saule, mīlestība – abas ļauj tam atraisīties, 
plaukt. 

Tēvs, māte – otra saule. 
Lai tā ilgi nenoriet, un lai mīlestības radīts 

bērniņš gaismas ceļu iet. 

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2011. gada AUGUSTĀ 

reģistrēti jaundzimušie
Agate Krēmere,

Alise Anna Krastiņa,
Annija Liniņa,

Artjoms Visockis,
Borislavs Vedeņapins,

Elza Patmalnika,
Evelīna Amdure,

Filips Markuss Krastiņš,
Ieva Saleniece,

Kārlis Kraševskis,
Kristiāna Kleistrova,

Mareks Metlāns,
Marta Kokina,

Nikola Gerharde,
Patrīcija Jurisone,

Rūta Emīlija Rudzīte,
Šarlote Patmalniece,

Valentina Vetere,
Žanete Štarka.

Ķekavas novada Dome sirsnīgi 
sveic mazuļus un viņu vecākus!

Krīt saulē mākoņi tik neprātīgi un tik skaisti,
Nav pasakāms nekas no tā,  

kas šķir vai saista.
Ir mīlestība klusums un sākums

Tam bezgalīgam stāstam par tevi,  
mani, par mums.

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2011. gada AUGUSTĀ 

SALAULĀTI

Konstantīns Francuzovs un Līga Čalova,
Sergejs Gražulis un Žanna Tarasova,
Jānis Kleistrovs un Marta Mihejeva,
Ervīns Šetlers un Laila Kraševska,
Auseklis Valmiers un Līga Balama,

Aleksandrs Zemcovs  
un Anastasija Podzorova,

Nauris Reiters un Lauma Upīte 
(Doles–Ķekavas ev. lut. draudzē).

Jānis Kalniņš un Inese Bane  
(Doles–Ķekavas ev. lut. draudzē).

APSVEICAM! 
Ķekavas novada Dome

Mūžs dots,
Lai niecīgajam celtos pāri

Ar saviem darbiem,
Baltām domām mēs,

Lai ticētu,
Ka mūsu gaismas vārdus

Un patiesību
Citi sadzirdēs. 
(K. Apškrūma)

Ķekavas novadā 
SEPTEMBRĪ

95 gadu jubileju svin
ĶEKAVAS PAGASTĀ 

Aldona Matule.

 90 gadu jubileju svin
ĶEKAVAS PAGASTĀ

Emīlīja Prūse, 
Marija Vinceviča. 

80 gadu jubileju svin
ĶEKAVAS PAGASTĀ

Aina Liekna, 
Anna Celma, 

Anna Rudzāte, 
Imants Freimanis,

Vanda Šipko. 
BALOŽU PILSēTĀ

Rinkuns Albins,
Vladimirs Kirillovs.

DAUGMALES PAGASTĀ
Imants Veiss. 

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

Līdzjūtība
Un atmiņas ziedēs ap viņu kā baltas ābeles.
(Ā. Elksne)

Ķekavas novada  
Dzimtsarakstu nodaļā 
2011. gada AUGUSTĀ

reģistrēti mirušie
Aina Lapsiņa (1933),

Aivis Budze (1963),

Anna Zonenberga (1918),

Gunārs Ziemelis (1936),

Mārtiņš Grieķis (1943),

Tabita Lejniece (1946),

Tekla Borisa (1919),

Valdis Cers (1956),

Valerijs Jokovs (1952).

Ķekavas novada Dome izsaka 
līdzjūtību tuviniekiem.

Galdniecība Mežmaļi Valdlaučos meklē 
darbiniekus šādām vakancēm:  

galdnieks, projektu vadītājs  
un mehāniķis.  
Tālr. 29247201.

Dievs nav garlaicīgs un drūms, bet 
moderns un dzīvs. Un mēs to piedzīvojam 
šodien. Jauniešiem dzīve liek domāt par 
daudziem jautājumiem (ko uzdod ne tikai 
mammas, tēti un skolotāji):
•	 kāpēc ar mani tā notika?
•	 kāda jēga iet uz skolu?
•	 kāpēc jāklausa vecāki un skolotāji?
•	 vai Dievs ir?
•	 vai Dievs mani redz un ievēro?
•	 kāpēc man vispār jādzīvo un kā to da-

rīt vislabāk?
•	 vai manai dzīvei ir jēga? kāda?

Vai ir arī atbildes? Ir. Tās var un arī 
vajag atrast. Jauniešu Alfa kurss ir vieta, 
kur šīs atbildes kopīgi meklēt. Reizēm Alfā 
var atrast vairāk, nekā sākumā bija cerēts. 
Kāds esi, tāds arī nāc un piedzīvo to!

Kas ir jauniešu Alfa kurss?
Alfa kurss ir iespēja jauniešiem  

(14–22 g. v.) atbrīvotā, saviesīgā, draudzīgā 
un jautrā gaisotnē uzzināt par kristīgo ticību.

Nodarbības gaitā: mūzika un video, 
ēdiens, spēles un joki, vakara temats, sa-
runas, labi pavadīts laiks.

Klausies, uzzini, diskutē un atklāj, jau-
tā jebko. Alfa kurss ir vieta, kur neviens 

jautājums nav pārāk naidīgs vai muļķīgs.
Alfa kursu atbalsta visas galvenās kris-

tīgās konfesijas.

Kam Alfa kurss ir domāts?
Tas ir domāts jauniešiem, kuri:

•	 vēlas iepazīt kristietību,
•	 vēlas vairāk uzzināt par Dievu,
•	 ir jauni kristieši vai vēlas par tiem kļūt,
•	 labprāt izsaka savu viedokli par zinā-

mām lietām un vēlas atklāt jaunas,
•	 vēlas atrasties un patusēt draudzīgā 

un jaukā atmosfērā,
•	 meklē pārmaiņas savā dzīvē.

Cik tas maksā?
Dalības maksas Alfa kursā nav.

Kur un kad?
Ķekavas Mūzikas skolā (pagrabstā-

vā, bijušā fitnesa kluba trenažieru, tagad – 
orķestra zālē) no 2011. gada 26. septem-
bra līdz 5. decembrim katru pirmdienu 
pulksten 19.00–21.00.

Organizē:
Doles–Ķekavas ev. lut. draudze sadarbībā 

ar Baldones luterāņu draudzes jauniešiem.

Pensionāru padome 
(Ķekavas pagasts) 

aicina pensionārus uz  
teātra izrādi 

Ja sieva zinātu 
Dailes teātrī  

2011. gada 10. novembrī.  
biļešu cena ir ls 5–7.

Pieteikties ceturtdienās 
Ķekavas kultūras nama 

pagrabiņā plkst.  
11.00–13.00  

vai zvanot vandai  
pa tālr. 67916766, 28794452.

Pirmo reizi Ķekavā – Jauniešu Alfa kurss

Ķekavas novada sporta skola atvainojas par neprecīzu informāciju par au-
dzēkņu uzņemšanu, kas publicēta rīgas Apriņķa avīzē 2011. gada 16. augustā. 

Darbs

Pensionāru ievērībai

Paziņojums par Ķekavas 
novada Ķekavas pagasta 

teritorijas plānojuma 
daļas grozījumu ieceres 

uzsākšanu
Ķekavas novada pašvaldība, izvērtējot 

Satiksmes ministrijas sniegto informāciju 
par turpmākās izpētes teritorijām, iecerējusi 
uzsākt Ķekavas novada Ķekavas pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumus ar mērķi 
precizēt turpmākās izpētes teritorijas, kā arī, 
ņemot vērā kopējo valsts attīstības virzību, 
mainīt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu 
saistītu ar uzņēmējdarbību un ražošanas 
attīstību, kas nozīmē mainīt teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu uz jauktas dzīvojamās 
un darījumu apbūves teritorijām (JDzD) ciemu 
teritorijās un uz jauktas ražošanas un darījumu 
teritorijām (JRD) ciemu teritorijās vai ārpus tām.

Lai teritorijas plānojuma grozījumus 
varētu veikt iespējami īsākā termiņā lūdzam 
ieinteresētās personas līdz 2011.gada 15. 
oktobrim iesniegt iesniegumus izvērtēšanai par 
vēlamo nekustamā īpašuma teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu.  

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties 
Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 
19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas 
novadā, apmeklētāju pieņemšanas laikos - 
pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās 
plkst. 14.00-19.00 telpiskā plānošanas daļā 
35.kabinetā, tālr. 67847161.

Atrasta laiva Daugmalē!
Tālr. 29476750.

Dažādi



9  drošība Ķekavas Novads
2011. gada 16. septembris

Vasara, kā jau 
ierasts, paskrējusi  
nemanot. Kā šos 
mēnešus aizvadīju-
si Ķekavas novada 
Pašvaldības policija, 
stāsta Pašvaldības 

policijas priekšnieks Māris Bomiņš. 
Vasarā Pašvaldības policijai būtiski 

palielinājās izsaukumu skaits. Atpūta pie 
ūdens, skolēnu brīvlaiks, atpūtnieku un tū-
ristu pieplūdums – tie bija tikai daži faktori, 
kas ietekmēja policijas darbu šajā laikā. 

Darbs ar jauniešiem
Kopējais pārkāpumu skaits vasarā 

ir samazinājies, taču joprojām pietieka-
mi daudz ir ar alkohola lietošanu saistīto 
pārkāpumu skaits, kā arī nemazinās ne-
pilngadīgo paveikto pārkāpumu īpatsvars. 
Lai, iestājoties siltajam laikam, sekmētu 
negadījumu skaita samazināšanos, kuros 
cieš bērni, Pašvaldības policija organizēja 
veloapmācības kursus, kuru ietvaros vai-
rāk nekā desmit bērnu un jauniešu ieguva 
riteņbraukšanas tiesības. 

Palielinoties Ķekavas novadu 
iedzīvotāju sūdzību skaitam par to, ka 
tirdzniecības vietās alkohols un tabakas 
izstrādājumi tiek pārdoti nepilngadīgiem, 
Pašvaldības policija devās vairākās pār-
baudēs. Pastiprināta uzmanība tika pie-
vērsta tirdzniecības vietām, par kurām sa-
ņemtas sūdzības, ka tajās pārdod alkoho-
liskos dzērienus un tabakas izstrādājumus 
nepilngadīgajiem. Reida laikā deviņos 
veikalos tika konstatēti pārkāpumi, bet, 
veicot atkārtotās pārbaudes, 1. septembrī, 
Zinību dienā – vien divos veikalos.

Cīņa ar maluzvejniekiem
Vasaras karstais laiks un saule pie 

ūdens vilinājusi simtiem novadu iedzīvotāju,  
atpūtnieku, un pašvaldības policisti par 
darba trūkumu novadu iedzīvotāju iemīļoto 
peldvietu apkārtnē nesūdzējās. Peldsezonai 
uzsākoties, Pašvaldības policija ar dienestā 

esošo zemūdens ekipējumu pārbaudīja no-
vada ūdenstilpnes, lai peldēšana tajos būtu 
droša, kā arī vasaras laikā regulāri patrulēja 
iedzīvotāju iemīļotās peldvietas. Ieguldītais 
darbs sekmēja labus rezultātus – nelai-
mes gadījumu uz ūdens nebija. Diemžēl 
mūsu novada ūdenstilpnes vilināja ne vien 
atpūtniekus, bet arī garnadžus, kuri nozie-
dzās pret dabu un tautas mantu, tautā tā 
saucamos brakonjerus. Šogad esam dubul-
tojuši rezultātus cīņā ar šiem pārkāpējiem, 
par ko esam izpelnījušies atzinības vārdus 
no Vides aizsardzības asociācijas. Vasaras 
periodā esam izvilkuši piecus nelikumīgi iz-
liktos tīklus, kā arī aizturējuši trīs personas, 
kas šos tīklus izlika.

Nebrauc dzērumā!
Kaut arī neskaitāmas reizes jau atkār-

tots, ka braukt un dzert ir slikti, vienmēr ir 
un būs vienaldzīgie vai tie, kas visu apšau-
ba, negrib ieklausīties un joprojām brauc 
pie stūres alkohola reibumā. Ceļu satik-
smes noteikumu ievērošanas kontrole nav 
Pašvaldības policijas kompetencē, taču 
iedzīvotāji arvien vairāk mums uzticas un 
ziņo par tiem gadījumiem, kad kāds sēdies 
pie sava auto stūres kungu dūšā. 

Šovasar esam aizturējuši astoņus 
autovadītājus, kas savus spēkratus va-
dīja alkohola reibumā, kā arī četrus ve-
losipēdistus, kas stūrēja riteni, pārkāpjot 
atļauto alkohola promiļu daudzumu. Šādu 
pārkāpēju aizturēšanai jāreaģē zibenīgi, 
jo apdraudējums ir ne vien pārkāpējam, 
bet arī citiem. Piemēram, pavisam ne-
sen, 25. augustā, Ķekavā tika apturēts 
kāds autovadītājs, kurš pie stūres sēdies 
3,5 promiļu alkohola reibumā. Nelaime arī 
varēja notikt 2. septembrī, kad 2,5 alkoho-
la promiļu reibumā tika aizturēts iepriekš 
vairākas reizes par dažādiem noziedzī-
giem nodarījumiem tiesātais vīrietis, kurš, 
pēc aculiecinieku stāstītā, braucot ar Ford 
markas automašīnu, gandrīz notrieca gā-
jēju. Pārkāpēja aizturēšanā tika piesaistī-
tas divas patruļmašīnas, kas pēc 10 minū-

šu ilgas pakaļdzīšanās notvēra pārkāpēju. 
Pašvaldības policijas dienesta auto-

mašīnas šovasar aprīkoja ar video novē-
rošanas sistēmu, proti, automašīnā ir trīs 
video kameras, kas fiksē visu notiekošo 
priekšpusē, aizmugurē, kā arī automašī-
nas iekšpusē, tāpēc ar pierādījumu nostip-
rināšanu par reibumā braucošiem pārkā-
pējiem problēmas nerodas.

Joprojām ir palielināta tendence sa-
biedriskās vietās lietot alkoholiskos dzē-
rienus, tostarp alu. Karstā laikā cilvēkam 
slāpst vairāk, taču ne jau alkohols dzesēs 
slāpes, turklāt karstais laiks kopā ar šādu 
dzērienu var radīt nevēlamas sekas un 
sarežģījumus. Rezultātā izsaukumu īpat-
svars, kas saistīts ar alkohola lietošanu, 
kaut arī nedaudz samazinājies, taču sa-
glabājies pietiekami augstā līmenī un vei-
do 35–40 % no visiem izsaukumiem. 

Garnadžiem uz pēdām 
Krāsaina metāla tīkotāji un vandaļi 

iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pašvaldībai 
arī šovasar radījuši lielus zaudējumus. Ar mēr-
ķi mazināt šo noziegumu skaitu Pašvaldības 
policija pastiprināti patrulēja nakts laikā dār-
zu kooperatīvu rajonos, kā rezultātā aizdo-
mās par metāla zādzību tika aizturētas divas 
personu grupas. Tā, piemēram, 30. augus-
tā, patrulējot novada teritorijā, Pašvaldības 
policijas uzmanību piesaistīja kāds mikro-
autobusa vadītājs, kurš, ieraugot policijas 
automašīnu, strauji mainīja braukšanas vir-
zienu un, pārkāpjot ceļu satiksmes noteiku-
mus, mēģināja aizbraukt. Pie automašīnas 
pārbaudes konstatēts, ka kravas nodalījumā 
atrodas kanalizācijas lūkas, kā arī speciālās 
metāla šķēres. Šis autovadītājs atradās arī 
alkohola reibumā un vadīja transportlīdzekli 
bez attiecīgajām auto tiesībām. Par šo faktu 
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess. 

Pateicos tiem iedzīvotājiem, kuros 
saglabājusies līdzjūtība pret cita cilvēka 
nelaimi, kā arī atbildības izjūta – redzot, ka 
tiek pastrādāts noziegums vai pārkāpums, 
par to paziņo policijai.

24. septembrī 11.00–15.00
Ķekavā, Skolas ielā 4 (pie Ķekavas sākumskolas)

Policijai vasara bijusi karsta
Reģistrēti 103 notikumi, no tiem 45 no-

ziegumi, par ko uzsākti kriminālprocesi.
 Garnadži paveikuši 7 zādzības no īpašuma, 

vienu zādzību no automašīnām, septiņas 
zādzības no juridiskām firmām piederošiem 
objektiem, piecas zādzības no dzīvokļiem.
 Reģistrēti pieci miesas bojājumu nodarīša-

nas gadījumi, viens nelikumīgas koku cirša-
nas gadījums, divi īpašuma un divi automa-
šīnu bojāšanas gadījumi, viens nelegālā al-
kohola un cigarešu tirdzniecības gadījums, 
viens šaujamieroča un munīcijas glabāša-
nas bez atļaujas gadījums, divi piesavinā-
šanas gadījumi, viena krāpšana, divas neli-
kumīgas darbības ar finanšu dokumentiem, 
divi huligānisma gadījumi, viens narkotisko 
vielu neatļauta izgatavošanas gadījums.    
 Atrastas mirušas divas personas, viena 

persona pazudusi bez vēsts.
 Kriminālprocesa 264. panta ietvaros tika 

aizturētas četras personas, vienai no kurām 
tika piemērots drošības līdzeklis, kas saistīts 
ar brīvības ierobežošanu, proti, apcietinājums. 
 Atklāti 10 noziegumi: trīs par zādzību 

izdarīšanu, trīs par mantas tīšu bojāšanu, 
divi par zādzības izdarīšanu mazos ap-
mēros; viens par vidēji smagu miesas bo-
jājumu nodarīšanu, viens par krāpšanu.
 Pieņemti 48 iedzīvotāju iesniegumi un 

sūdzības.
 Sastādīti administratīvie pārkāpumu 

protokoli – 20 no tiem:
 par narkotisko vielu lietošanu bez ārsta 

nozīmējuma – 4; 
 par pārkāpumiem akcīzes preču aprites 

jomā – 1;  
 par sīko huligānismu – 3;  
 par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnie-

kiem – 1; 
 par atrašanos sabiedriskā vietā alkoho-

lisko dzērienu ietekmē – 6; 
 par sīko huligānismu – 4; 
 par dažādu pasu režīma noteikumu ne-

ievērošanu – 1. 

Ķekavas novada Pašvaldības 
policijā AUGUSTĀ
 Saņemti 235 izsaukumi, kas saistīti ar:
 ģimenes un kaimiņu konfliktiem – 27;
 Valsts policijas iestādēm nepieciešama 

palīdzība – 3;
 trokšņošanu, kas traucē apkārtējo ie-

dzīvotāju mieru – 8;
 citi izsaukumi – 197.
 Sastādīts 31 administratīvo pārkāpumu 

protokols.
 Sastādīti 18 administratīvo pārkāpumu 

protokoli – paziņojumi par apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu 
Ķekavas novadā.

 Saņemti 34 iesniegumi.
 Aizturētas 15 personas.
 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 

masu pasākumos un tiesas sprieduma 
izpildes laikā – 8.

 Nosūtītie lēmumi piespiedu izpildei par nau-
das soda un lietas izdevumu piedziņu – 12.

 Dzīvnieku patversmē nogādāti 27 dzīvnieki.  
 Atbildīgajām iestādēm nodoti 6 materiā-

li: Valsts policijas iestādēm – 5, citām 
iestādēm – 1.

VP Rīgas reģiona pārvaldes 
Baložu iecirknī AUGUSTS

Drošības diena

Organizē Ķekavas novada Pašvaldības policija

Drošības dienas ietvaros iespēja apmeklēt 
pasākumu Nāves salai – 95 Daugmalē. 
Plašāka informācija vietnē www.kekavasnovads.lv

Programmā:

• ieroču kolekcijas;
• šaušanas sacensības;
• kinologu un hipologu (zirgu policija) paraugdemonstrējumi;
• dažādu drošības dienestu ekipējumu izstāde;
• iespēja ielūkoties kriminālekspertu ikdienā; 
• citas ar drošības tēmu saistītas aktivitātes;
• piedalies Drošības takā un iegūsti balvas!
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26.–28. augustam zirgaudzētavā 
Kocēni, Valmieras rajonā, norisinājās 
Baltijas kausa 2011 fināls un paralēli 
Nacionālais čempionāts 2011 pajūgu 
braukšanā. Šajās sacensībās piedalī-
jās arī Ķekavas novada ekipāža – Zane 
Brauere un Eduards Krūmiņš ar zirgu 
Orkānu. Galvenais uzdevums bija notu-
rēties Baltijas kausa 2011 reitinga trešajā 
vietā un sevi labi parādīt Nacionālajā čem-
pionātā starp Latvijas braucējiem.

Orkāns sacensību vietā jutās ļoti labi, 
 un starti izdevās diezgan pārliecinoši. 
Manēžas braukšanā shēmu veica ar vidē-
jo atzīmi 7, maratona distance bija 12 km 
gara ar sešiem šķēršļiem E posmā, kas arī 
tika veikta labā laikā bez īpašiem papildu 
soda punktiem. 

Izšķirošā cīņa notika konusu brauk-
šanas disciplīnā sacensību otrajā dienā. 
Ķekaviešus no iepriekšējā gada čempiona 
Daces Stūres ekipāžas šķīra 2,10 punkti. 
Šoreiz bija svarīgi nevienam nekļūdīties. 
Dace Stūre maršrutu veica tīri, bet tika pār-
sniegta laika norma par 14 sekundēm, par 
to saņemot 6,5 soda punktus, bet Zanes 
Braueres ekipāža, cenšoties iekļauties lai-
ka normā, nogāza vienu bumbiņu, iegūstot 
trīs soda punktus. Rezultātā par Latvijas 
2011. gada čempioniem pajūgu braukša-
nā kļuva Zane Brauere, Eduards Krūmiņš 
ar zirgu Orkāns. Baltijas kausa reitingā 
3. vieta, bet fināla posmā – 2. vieta.

Zane Brauere

Datums Laiks Sacensības

16. 09. 2011. 20.15–22.30
Virslīgas spēle florbolā (vīr.) 
FK Ķekava – Ulbroka/FS 
Masters

17. 09. 2011. 10.00 Baložu velodrošība 2011,  
4. posms

17. 09. 2011. 10.00 Velokross Baloži 2011,  
4. posms

23. 09. 2011. 20.15–22.30 Virslīgas spēle florbolā (vīr.) 
FK Ķekava-Lekrings

24. 09. 2011. 9.00–16.00 Futbola sacensības Ķekavas 
Ziķeris

24. 09. 2011. 16.00–18.00 1. līgas spēle futbolā FK 
Auda – RFS

01. 10. 2011. 10.00 Velokross Baloži 2011,  
5. posms

01. 10. 2011. 10.00 Baložu velodrošība 2011,  
5. posms

02. 10. 2011. 16.00–18.30 Virslīgas spēle florbolā (vīr.) 
FK Ķekava –Talsi/triobet

07. 10. 2011. 16.00–18.00 1. līgas spēle futbolā  
FK Auda – Metalurgs 2

14. 10. 2011. 20.15–22.30 Virslīgas spēle florbolā (vīr.) 
FK Ķekava – FK Jūrmala

Sacensību kalendārs

Latvijas čempioni 
pajūgu braukšanā

Saulainajā 23. augusta vakarā pie 
Ķekavas vidusskolas tika sadalīti čem-
pionu tituli Ķekavas novada strītbolā. 

Par tituliem cīnījās strītbola ko-
mandas četros sacensību posmos un 
sešās vecumu grupās, sākot ar vis-
mazākajiem – 2000. gadā dzimuša-
jiem basketbolistiem – un beidzot ar 
Elites grupā spēlējošajiem.

Par veiksmīgo pasākuma norisi 
paldies strītbola dalībniekiem, līdzjutē-
jiem, tiesnešiem un Ķekavas novada 
Strītbols 2011 atbalstītājiem – tirdznie-
cības centram Liiba, Elvi, Bamba Leo, 
fitnesa klubam Green fitness factory, 
kafejnīcai Ņamma par garšīgajām pi-
cām sacensību uzvarētājiem.

Anete Medne

Ar četriem aizraujošiem pos-
miem noslēgušās sacensības  
Pludmales volejbols 2011. 

Pirmais no posmiem tika aizvadīts 
Daugmalē, kurā pulcējās viskuplākais 
sportistu un komandu skaitu – 24, ot-
rajā posmā Ķekavā piedalījās 22 ko-
mandas, savukārt trešajā – dalībnieki 
no 18 komandām sacentās pludmales 
volejbola laukumos Baložos.

“Jau trešo gadu organizējot plud-
males volejbola turnīru, var novērot 
spēlētāju meistarības izaugsmi. Nāka-
majā gadā vēlētos organizēt plašāku 
turnīru, spēlētājus dalot pa dažādām 

vecuma grupām un meistarības līme-
ņiem,” uzsver Ķekavas novada paš-
valdības sporta aģentūras direktore 
Dace Cīrule. 

Neraugoties uz nelabvēlīgajiem 
laika apstākļiem sacensību dienā, 
visizturīgākās un spēcīgākās ko-
mandas tas neapturēja, lai cīnītos 
par šī gada čempiona titulu pludma-
les volejbolā. 

MIX grupā par čempioniem kļuva 
komanda MAKAKI (Darja Kubare-
va, Vladimirs Obodovs) un 2. vieta 
komandai KUBLIŅŠ, SKUJIŅA (Ieva 
Skujiņa, Ulvis Kubliņš). 

Savukārt sīvās un aizraujošās cī-
ņās tika noskaidroti čempioni vīriešu 
konkurencē, visspēcīgākie pludma-
les volejbolisti arī šogad izrādījās 
komanda BALOŽU VANAGI (Gints 
Krauja, Māris Bomiņš), 2. vietu ie-
guva komanda PEČA/ARČO (Pēte-
ris Viņķelis, Artis Danieks), 3. vieta 
IESĀCĒJI (Ģirts Kučers, Artis Jaro-
šenko). 

Paldies par veiksmīgo sacensību 
norisi aktīvajiem pludmales volejbola 
dalībniekiem, tiesnešiem, kā arī pasā-
kuma atbalstītājiem.

Anete Medne

Pirmajā Pasaules svaru bumbu 
celšanas olimpiādē, kas norisinā-
jās augustā Arhangeļskā, piedalījās 
septiņi Latvijas izlases sportisti, to-
starp trīs ķekavieši. 

Olimpiādē 11 gadus vecais Silvestrs 
Beļinskis izcīnīja 1. vietu maratona vin-
grinājumā, vienā stundā uzceļot 4 kg 
svaru bumbu 1447 reizes ar vienu roku, 
kas ir pasaules rekords. Inārs Beļinskis 
dažādās svaru bumbu celšanas discip-

līnās izcīnīja piecas zelta un vienu sud-
raba medaļu, no tām trīs vingrinājumos 
laboja pasaules rekordus, savukārt spe-
ciālajā grupā Kaspars Gargurnis ieguva 
piecas zelta un divas sudraba medaļas. 

Olimpiādē tika pasniegti arī apbalvo-
jumi par izciliem sasniegumiem svaru 
bumbu celšanā. No Latvijas šo ordeni 
saņēma trīs sportisti, viens no tiem arī 
mūsējais novadnieks – Inārs Beļinskis. 

Inārs Beļinskis

Noskaidroti čempioni strītbolā

Noslēdzies pludmales volejbola turnīrs

Pasaules rekordi svaru bumbu celšanā

A grupa (2000. gadā dzimušie un jaunāki)
 1. vieta Zem Eglītes (emīls krūmiņš, Patriks 

Dauburs, gustavs Freimanis, eduards jumis);
 2. vieta PRO BASKET 2011 (toms Filipovičs, 

eduards Avotiņš, rūdis romanoss, Mārtiņš 
Avotiņš);
 3. vieta STIPRIE (verners Žogla, Dāvis kaķis, 

roberts brigzne, edgars grāvītis).

B grupa (1998. gadā dzimušie un jaunāki)
 1. vieta Krāsainie teletūbiji (klāvs krūmiņš, 

Artūrs Purviņš, kārlis Pētersons, toms 
krūmiņš, emīls krūmiņš);
 2. vieta Melnie krekli (klāvs ozoliņš, ralfs 

orste, Niklāvs Felsbergs, eduards jumis);
 3. vieta Trakie vilki (regnārs gudļevskis, 

Aleksandrs broks, kristers ostrovskis, 
kaspars rasmuss).

C grupa (1996. gadā dzimušie un jaunāki)
 1. vieta Sniedziņš (roberts Dauburs, 

Armands zelčs, gustavs reinholds, Atis 
grudulis, kristaps geks);
 2. vieta Rezervisti (Dairis jurciks, roberts 

kalniņš, kārlis grīnvalds, svens kāknēns).

D grupa (1993. gadā dzimušie un jaunāki)
 1. vieta DVUĻA (roberts banis, kristaps 

stilve, Almands lukaševics, kristiāns roga);
 2. vieta Mākam spēlēt (ivars vanags, jēkabs 

krastiņš, jānis rāviņš, rūdolfs Priede, 
Nauris stašāns);
 3. vieta Kaprači (reinis liepiņš, emīls 

vanags, kristaps emīls lapsa, emīls 
Podnieks, elvijs Mičulis).

MEITENES
 1. vieta Arta un zaķīši (Arta cīrule, sigita 

Džarcāne, elīna Aufmane, Patrīcija 
bušmane);
 2. vieta Barankas (Aleksandra Medne, 

sintija bušmane, krista krūmiņa, Dita 
endzele, Arta kalinka);
 3. vieta Ašie krabīši (Daniela Postņikova, 

rūta romanosa, kristīne stendzeniece, 
Melīna Dolgunova).

ELITE (vīrieši)
 1. vieta Ķekava (juris stikāns, gatis 

grinbergs, jānis blaubergs, jānis 
bērziņš);
 2. vieta RXG (Andris ivanāns, guntis 

vancāns, Dzintars ciganskis, Maksims 
saškovs, Ģirts jakuška);
 3. vieta Karborātora cīsiņi (toms lagzdiņš, 

Mārtiņš Doma, Artūrs krūmiņš).

KOPVĒRTĒJUMA REZULTĀTI

A grupa (2000. gadā dzimušie un jaunāki)

Inārs BeļinskisKaspars Gargurnis un Silvestrs Beļinskis
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kultūra 11Ķekavas Novads
2011. gada 16. septembris

25. augustā Ķekavas novadpētnie-
cības muzejā svinīgi tika atklāta ķeka-
vieša Kristapa Gulbja veidotā izstāde 
Ķekava senāk un tagad 2, kas būs ap-
skatāma līdz 25. novembrim.

Par idejas rašanos autors stāsta: “Tā 
ienāca prātā, skatoties kādu pasaku filmu, 
kas sākās ar grāmatas atvērumu, kur uz 
lapas bija attēlots zīmējums. Lapa tika 
pāršķirta, un šis zīmējums nākamajā brī-
dī transformējās reālajā dzīvē.” Kristaps 
atklāj, ka izstādes tapšanas process esot 
bijis gana vienkāršs: “Senās bildes tika no-

skenētas un attīstītas. Jaunās bildes tika 
fotografētas, vienkārši skatoties vecajās 
bildēs. Nekā sarežģīta! Galvenais visu bija 
sastiķēt Photoshop programmā.”

Kā atklāja muzeja vadītāja Ināra Rum-
bina, izstāde nebūtu iedomājama bez se-
najām bildēm no Ķekavas novadpētnie-
cības muzeja krājuma. Fotogrāfijas, kur 
redzama Ķekavas jaunā apbūve, esot 
Pētera Kāpiņa fotografētas. Viņš muze-
jam dāvinājis ļoti daudz fotogrāfijas un 
negatīvus par ciemata celtniecību un put-
nu fabriku.

Afiša
DOLES TAUTAS NAMS

23. septembrī 19.00 Koncerts Ziedonis. Programmā: R.Pauls, I.Zemzaris, P.Plakidis, P.Dambis, R.Karlsons, J.Nīmanis. Biļetes: ar Drauga 
karti - Ls 3, bez kartes - Ls 4. Tās var iegādāties Kultūras informācijas centrā t/c Liiba un Biļešu paradīze.

29. septembrī 19.00 Jauna 2011. gada kino komēdija Mr. Tauriņš (Latvija, Austrija), režisors A.Hāns, galvenajā lomā: G.Āboliņš. Ieeja 
filmā no 12 gadu vecuma! Biļetes ar Drauga karti - Ls 1, bez kartes - Ls 1,50.

BALOŽU PILSĒTAS KULŪRAS NAMS
16. septembrī 19.00 Jauna 2011.gada kino komēdija Mr. Tauriņš (Latvija, Austrija), režisors A.Hāns, galvenajā lomā: G.Āboliņš. Ieeja 

filmā no 12 gadu vecuma! Biļetes ar Drauga karti Ls 1, bez kartes Ls 1,50.
27. septembrī 19.00 Izrāde Kailie brieži. Izrādē spēlē: L.Reiniks,  A.Daņiļevičs,  R.Meloni, J.Jarāns, J.Vimba,  A.Krūzkops un A.Kurusova. 

Biļetes iepriekšpārdošanā: Kultūras informācijas centrā t/c Liiba, Baložu kultūras namā un Biļešu Paradīze.
Biļetes Ls 4 - 8, ar Drauga karti biļetes par Ls 1 lētāk.

DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
17. septembrī 19.00 Daugmales pamatskolas zālē jauna 2011. gada kino komēdija Mr. Tauriņš (Latvija, Austrija), režisors A.Hāns, 

galvenajā lomā: G.Āboliņš. Ieeja filmā no 12 gadu vecuma! Biļetes ar Drauga karti - Ls 1, bez kartes - Ls 1,50.
18. septembrī 18.00 Daugmales pagasta pārvaldes ēkā 3. nodarbība ar ventiņsievu, stāstnieci un zāļu sievu Līgu Reiteri. Nodarbība 

Vārda spēks. Dalības maksa ar Drauga karti - Ls 2, bez kartes - Ls 2,50.
23. septembrī 18.00 Daugmales pamatskolas zālē Dzejas dienām veltīts pasākums. Viesos komponists U. Fridrihsons un dzejnieks  

U. Auseklis. Ieejas maksa bērniem bez maksas, ar Drauga karti Ls 1,50, bez kartes – Ls 2.
27. septembrī 16.00 Pirmā mākslas terapijas nodarbība Iepazīsti sevi, māja Alpi. Ieeja bez maksas.
1. oktobrī 12.30 Pasaku rīts bērniem un vecākiem J. Poruks- 110, māja Alpi.
7. oktobrī 19.00 Radošā darba jubilejas vakars 3x5 kopā ar sievu kopu Līves.

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
23. septembrī 19.00 Jauna 2011.gada kino komēdija Mr. Tauriņš (Latvija, Austrija), režisors A.Hāns, galvenajā lomā: G.Āboliņš.  Ieeja filmā 

no 12 gadu vecuma! Biļetes ar Drauga karti Ls 1, bez kartes Ls 1,50.
29. septembrī 19.00 Katlakalna folkloras kopa aicina – svinēsim kopā ražas svētkus Apjumības svētes. Ieeja bez maksas.
8. oktobrī 12.00 Interešu klubs Vecie draugi aicina uz sezonas atklāšanas pasākumu Tiekamies spēku un jaunību smelties. Ar skanīgām 

dziesmām un lustīgām dejām Jūs priecēs katlakalnieši Inta un Andris. Biļetes - Ls 3; kluba biedriem ar Drauga karti – Ls 2.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
22. septembrī 11.00 Yamaha mūzikas klases iepazīšanās nodarbība. Programma Robis – mazuļiem no 4 līdz 18 mēn. Mazulis un Mūzika –  

bērniem no 2 līdz 4 gadiem. Pieteikties pa tālr. 29566655, dalība bez maksas.
25. septembrī 17.00 Dzejas dienu ietvaros – dzeja mūzikā. Koncerts visai ģimenei – dzied Arnis Miltiņš un viņa dziedāšanas studijas 

audzēkņi. Ieejas maksa: Ls 2 ar Drauga karti, bez kartes – Ls 1,50.
30. septembrī 19.00 Ķekavas novada gada labāko skolotāju godināšanas pasākums. 
12. oktobrī 12.00 Valmieras teātra aktieru izrāde bērniem Šreks. Ieejas maksa: Ls 2.

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
6. oktobrī 10.00 Konference Dole–Ķekava 100 gados.
6. oktobrī 16.00 Izstādes Ķekavas vēsturiskā centra ēkas – jubilāres atklāšana.
Līdz 15. oktobrim 10.-12. klašu skolēni aicināti iesniegt darbus G. Merķelim veltītā skolēnu literāro darbu konkursā Latvieši.
IZSTĀDES Līdz 25. novembrim – Ķekava bildēs senāk un tagad-2.

No 8. septembra – Ķekavas novads. Baloži, Ķekava, Daugmale.
6. oktobris – 25.novembris – Ķekavas vēsturiskā centra ēkas – jubilāres.

EKSPOZĪCIJAS Ķekava laiku lokos.
Mākslinieka un novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade.

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

 

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
20. septembrī 16.00 Tas mīļais pusvārds – k. skujenieka dzejas lasījumi un jauno grāmatu 

apskats.
15. septembrī – 15. oktobrī Projekta Bibliotēka dodas pie lietotāja individuālās datorapmācības pie 

lietotāja mājās.
12. oktobrī 18.00 Latvietības biezā rika – Austrālijas ceļojuma iespaidos dalās Anita Mellupe.
No septembra Aplūkojamas šādas izstādes:

Piepildām burciņas! – konservēšanas receptes;
Dzejas pūrā;
Sauc atkal skolas zvans – sveicam zinību dienā!;
Lāga dvēseļu straumei – 26.IX jānim streičam 75;
Pasāžu meistaram Kurtam Fridrihsonam – 07.IX  – 100;
Iesien baltā lakatiņā – 05.IX – Knutam Skujeniekam 75.

No 29. septembra bibliotēkā aplūkojama izstāde: No Miķeļiem līdz Mārtiņiem.

DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA
12.–23. septembrī literatūras izstāde Mūžības skartie latviešu strēlnieki. Aleksandram Čakam – 110
24. septembrī Pasākums/ekskursija Nāves salai – 95.

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
21.–25. septembrī izstāde Eposa Lāčplēsis autoru Andreju Pumpuru atceroties – 170.
25.–30. septembrī izstāde Kinorežisoram Jānim Streičam – 75.
28. septembrī–2. oktobrī izstāde Miķelīts bagāts vīrs.
30. septembrī–
7. oktobrī

izstāde Latviešu rakstniecei Annai Brigaderei – 150.

7.–12. oktobrī izstāde Izcilu personību – grafiķi, gleznotāju Kārli Padegu – 100 pieminot.
12.–14. oktobrī izstāde Latviešu rakstniecei Mārai Svīrei – 75.
12.–16. oktobrī izstāde Rakstniekam un dzejniekam Jānim Porukam – 140.

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
15.–17. septembrī jauno grāmatu apskats.
19.–30. septembrī Apskatāmas izstādes: Ciku, caku, caku… Jaunumi mazajiem lasītājiem.
21. septembrī 10.30 Grāmatu tārpiņš aicina uz nodarbību.
23. septembrī 10.00 Eju uz bibliotēku – Pii Ieviņa vecākās grupiņas ekskursija bibliotēkā.
28. septembrī 11.00 Eju uz bibliotēku – Ķekavas vidusskolas sākumskolas 1. klases skolēnu 

ekskursija bibliotēkā.
1.–15. oktobrī Apskatāmas izstādes: Es patiešām meklēju, kā pratu – Annai Brigaderei – 150; 

Dramaturgam, literātam Valdim Rūmniekam 60; Rakstniecei Mārai Svīrei – 60.

Ķekava senāk un tagad

Lauku atbalsta dienesta program-
mas Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā 
projektu konkursā finansējumu saņēmis 
ĶNKA projekts Baložu bibliotēkas aprī-
kojuma iegāde un sabiedriskā atbalsta 
centra izveide Doles tautas namā. 

Projekta mērķis, pirmkārt, ir aprīkoju-
ma iegāde Baložu bibliotēkai, lai veicinātu 
Baložu pilsētas kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanu un popularizēšanu – izveido-
jot jaunu novadpētniecības datubāzi Ķeka-
vas novada bibliotēku kopkatalogā Baloži 
attēlos, bet datubāzi Novads papildinot ar 
vecāko rakstu digitalizētiem pilntekstiem. 
Otrkārt, materiāli tehniskās bāzes izveide 
sabiedriskā atbalsta centra darbības no-
drošināšanai Doles tautas namā, lai veici-
nātu Ķekavas novada amatieru kolektīvu, 
neformālo sabiedrības grupu, nevalstisko 
organizāciju un citu apvienību kapacitāti, 

nodrošinot kultūras, sabiedrisku pasāku-
mu organizēšanu.

Projekta mērķis atbilst partnerības te-
ritorijas attīstības stratēģijā izvirzītājām 
problēmām un nepieciešamībām, pie-
mēram, saglabāt rajona teritorijā esošo 
kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošināt 
bibliotēku attīstību, iekārtot saieta vietas 
lielākās apdzīvotās vietās partnerības te-
ritorijā nodrošinot iedzīvotāju pēc iespējas 
plašāku iesaistīšanu kultūras dzīves akti-
vitātēs, atbalstīt un veicināt iedzīvotāju ap-
vienošanos un iesaistīšanos interešu klu-
bos un biedrībās, veicināt norises saistībā 
ar nevalstisko organizāciju darbību.

Par projektā iegūtu kopējo summu 
Ls 15 545 tiks veiktas aktivitātes, kas sais-
tītas ar projekta realizēšanu – iegādāta 
biroja un datortehnika, stendi, aktuālās 
informācijas turētāji, mobilā skatuve un 
podestūra.

Lappusi sagatavoja Arta Platace

Saņemts finansējums tehnikas iegādei

Baložu pilsētas bibliotēka sāk īste-
not akciju Bibliotēka dodas pie lieto-
tāja, apmācot cilvēkus ar ierobežotām 
sociālās aktivitātes iespējām. Viņiem 
tiek dota iespēja apgūt IT pamatiemaņas 
savā dzīvesvietā ar bibliotekāru palīdzību.

Kā jau ziņots iepriekš, Baložu bibliotē-
ka guvusi atbalstu valsts aģentūras Kultū-
ras informācijas sistēmas publisko biblio-

tēku attīstības projekta Trešais tēva dēls 
(3TD) sadarbībā ar Lattelecom projekta 
Pieslēdzies Latvija ietvaros organizētajā 
akcijā Bibliotēka dodas pie lietotāja, iegūs-
tot portatīvo datoru.

Datoriemaņu apgūšanai aicinām iedzī-
votājus, kuri veselības vai citu apstākļu dēļ 
paši nevar atnākt uz bibliotēku. Pieteikties 
var pa tālr. 67917775. 

Baložu bibliotēka dodas pie lasītājiem

Jaunās izstādes atklāšana 

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU JAUNUMI
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Ko vēl kultūrā bauda Čikāgas piecīši?
A. Legzdiņš. Man patīk teātris. Kad 

iebraucam Latvijā, vienmēr mēģinām tikt 
uz kādu teātri, operu, koncertiem. Šovakar 
iesim uz piecīšu koncertu!

A. Birkens. Alberts ir izgulējies kat-
rā kultūras zālē Rīgā, izgulējies Operas 
namā, Nacionālajā un Dailes teātrī, arī vie-
nā otrā baznīcā... Bet tas tā, es domāju, 
mēs visi esam kulturāli cilvēki.

J. Ankipāne. Es eju uz amerikāņu teāt-
ri. Sentluisā, kur dzīvoju, eju uz teātri, mums 
ir arī opera, kas no Ņujorkas atbrauc...

L. Cinkuss. Es, savukārt, ļoti labprāt 
nodarbojas ar cita veida muzicēšanu, bez 
piecīšiem. Diriģēju vīru kori, pati dziedu korī, 
tātad dziedāšana un kormūzika ir mana 
aizraušanās. Ļoti labprāt kādreiz aizeju uz 
kino. Tādu, lai varētu atslēgties no visiem 
kreņķiem, uz tādu vieglu putukrējuma filmu. 
Patīk arī teātris. Bet jāsaka tā, ja cilvēks kaut 
ko jau kultūrā dara, tad viņš ir slikts kultūras 
patērētājs, jo vakaros viņš jau kaut ko dara, 
mēģina. Piektdienās, sestdienās pašam 
ir kur uzstāties, tad pārējais paliek skaistu 
domu līmenī.

A. Birkens. Atļaušos teikt, ka mēs visi 
ansambļa dalībnieki ierakstāmies tajā ste-
reotipā par latviešiem, ko angliski var pateikt 
tā: We Latvians, very old and cultured peop-
le (Mēs latvieši – veci un kulturāli cilvēki).

L. Maruta. O jā, visvairāk uz dziesmu 
spēlēm [mūzikliem]. Toronto, kur dzīvoju, ir 
daudz latviešu, kuri dejo tautas dejas un ļoti 
augstā līmenī, Diždancis, Daugaviņa. Pro-
tams, tas nav tāds kā Latvijā, bet es ar vi-
ņiem dejoju kopā pirms kādiem 25 gadiem.

A. Vītols. Mana sieva ir aktrise, esam 
arī koncertējuši divatā. Tagad Kanādā divos 
18. novembra aktos būs jāuzstājas. Es pats 
esmu skolotājs, tātad es baudu angļu valo-
das, kā arī vispasaules literatūru. Mani inte-
resē dzeja, romāni, patīk šad tad pafilozofēt.

Kas, jūsuprāt, ir kultūra? Ko jums tā 
nozīmē?

A. Legzdiņš. O, tas ir jādala daļās – 
mūzikas kultūra, teātra kultūra, sporta kul-
tūra, zemkopības kultūra...

A. Birkens. ...bakterioloģiskā kultūra.
A. Legzdiņš. Nu pareizi, visu zem vie-

na lietussarga palikt nevar.
A. Birkens. Jā, šis jēdziens ir gana 

plašs, cerams, ka tas ir kaut kas vērtīgs, 
skaists, kaut kas paliekošs un patīkams. 
Tas, kas piedod un ceļ, un bagātina cilvēkus.

A. Cers. Manā prātā tas definē cilvēku 
kopumu vienā pilsētā, valstī, ir vienas tautī-
bas, kas nozīmē, ka tas viņiem dod identi-
tāti. Tas savā mērā arī piecīšus ir definējis, 
ka, neraugoties uz laikiem un izmaiņām an-
samblī, mēs esam vienoti ar faniem.

A. Vītols. Kultūra ir tāda lieta kā zināt-
nes (ķīmija, fizika), kas cilvēkiem ļauj dzī-
vot. Kultūra ir vajadzīga, lai katrs dzīvotu 
cilvēciski cits ar citu, bez tās vispār nevar.

Pilns intervijas teksts www.parkulturu.lv.
Arta Platace

cīši pilnā sastāvā piekrīt sarunai pirms mē-
ģinājuma koncerta Baložu kultūras namā. 
Ģimeniski saliedētā kompānijā, ar humora 
un jautrības piedevu iesaistās visi astoņi 
mākslinieki. Viņi labprāt stāsta par savu 
koncertēšanas pieredzi un to, ko vēl mīl 
darīt bez būšanas kopā Čikāgas piecīšos.

Jūs Latvijā koncertējat jau vairāk 
nekā 20 gadus, kopš 1989. gada. Vai un 
kā mainījušies klausītāji jūsu koncertos?

Alberts Legzdiņš. Es domāju, ka pa-
matā ne, joprojām viņi grib dzirdēt tās ve-
cās dziesmas. 

Lorija Cinkuss. Man šķiet, ka viņi ir 
brīvāki, it īpaši āra estrādēs. Negribu teikt, 
ka toreiz publika bija sasaistīta, bet tagad 
bērni mūsu koncertu laikā rotaļājas. Es pir-
majā reizē to nepamanīju.

Alnis Cers. Es domāju, ka mums ir bi-
jušas ļoti atšķirīgas publikas katrā pilsētā. 
Piemēram, Latgalē bija nedaudz atraisītā-
ka publika, citur atkal nedaudz kritiskāki, jo 
esam tur braukuši un koncertējuši biežāk. 
Bet katrā vietā, kur esam braukuši, cilvēki 
mūs ir ļoti sagaidījuši, dzīvojuši līdzi pat no 
pirmās dziesmas.

Uldis Streips. Tad, kad mēs braucām 
89. gadā, tā bija pavisam citāda veida at-
saucība, uzņemšana. 

Alnis Cers. Daudzi 1989. gadā, pirms 
20 gadiem, bija maziņi. Tagad, kad viņiem 
ir 20 un pāri, tā ir jauna paaudze ar piecīšu 
faniem, kas nepiedzīvoja 60. un 70. ga-
dus, kad šī mūzika bija pagrīdē. Amerikā 
mums noteikti nav tāds atbalsts no šī ga-
dagājuma cilvēkiem.

Armands Birkens. Mums jau tagad te 
ir vēsture, cilvēki mūs redzējuši divreiz, trīs-
reiz. Cilvēki nāk klāt un saka: “Oi, es biju klāt 
tajā un tajā gadā!” Mēs vairs neesam tik sve-
ši. Savukārt 1989. gadā cilvēki mūs redzēja 
pirmo reizi un teica: “O, tā patiesībā izskatās 
tas Legzdiņš un tā – Janīna!” Bet es domāju, 
ka tie cilvēki, kuri nāk uz mūsu koncertiem, ir 
mūsu draugi. Sirsnība nav mainījusies.

Alnis Cers. Es domāju, ka arī tāpēc, 
ka esam šo nosaukuši par atvadu tūri, 

cilvēkiem ir cita attieksme pret to. Daudzi 
jautā, vai patiešām? Nu, laiks rādīs...

Jūsu raiderī ierakstīts, ka vēlaties 
saņemt avīzes no koncertu vietām. 
Daudzi noteikti atceras televīzijas ierak-
stu no koncerta Mežaparkā, kad dzies-
mu starplaikos tika izspēlētas dažādas 
satīriskas, smeldzīgi patiesas ainiņas. 
Latvietim tas humors ir vajadzīgs, ne-
pietiek vien ar dziesmām...

A. Legzdiņš. Jā, humors vajadzīgs, 
bet to ir grūti darīt ārpus dziesmām. Latvijā 
humors ir citāds, esam pieraduši pie tāda, 
kas angļiem, amerikāņiem. Un tas Latvijā 
pārāk labi neaiziet.

A. Cers. Jā, bet, ja salīdzina ar 
1989. gadu, tad bija pavisam cita veida hu-
mors, īsta satīra. Nebija Baiba Sipeniece, 
bija Edgars Liepiņš un citi, kuri smējās par tīri 
ikdienišķām lietām, bet ne par tiem aizliegta-
jiem tematiem – par politiku un sabiedrību.

Bet jums taču patīk tas aizliegtais!
A. Legzdiņš. Nu jā, tas bija tāds politiskais 

pļaujamlaiks – par Rubika makšķeri un visiem 
pārējiem bandītiem. Tad bija viegli spēlēt.

L. Cinkuss. Bet ir vērts pieminēt, ka 
toreiz mūsu sastāvā vēl bija viens brīniš-
ķīgs cilvēks Uldis Ievans, dzimis talants, 
humorists. Un mums viņa ļoti pietrūkst!

A. Birkens. Viņš aizgāja mūžībā 
2008. gadā, citādi viņš šodien būtu kopā ar 
mums. Uldis un Alberts toreiz bija lielie humora 
ražotāji, Alberts vēl tagad ražo. Uldis bija ass, 
asprātīgs, pētīja, kas notiek. Viņam toreiz bija 
tādi joki, par ko cilvēki joprojām runā.

A. Cers. Un tas viņam padevās ne tikai 
Latvijā, bet arī Amerikā vai cituviet. Viņš pā-
ris stundu laikā varēja iepazīties ar cilvēkiem 
un intrigām, tās vietas politiku, un vakarā to 
visu izbērt ārā tādā interesantā veidā.
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17. augusta vakarā Baložu kultūras 
namu piepildīja neatkārtojamo un vien-
mēr jauno Čikāgas piecīšu mūzikas cie-
nītāji. Muzikantu koncertturnejas Bei-
dzot 50! koncerts pulcēja vairāk nekā 
355 klausītājus ne tikai no mūsu, bet arī 
kaimiņnovadiem un Rīgas.

Koncerts Baložos bija neatkārtojams 
ne tikai piecīšu talanta cienītājiem, bet arī 
pašiem muzikantiem: pirmo reizi dziesmas 
lūgtas atkārtot vēl koncerta pirmās daļas 
laikā, pirmo reizi koncertā viņi saņēmuši 
savas dzimšanas dienas torti. Patīkami 
pārsteigti viņi bija par dāvanā saņemto 
koncerta klausītāju vēlējumu pasta kasti. 

Koncertā izskanēja visiem labi zināmās 
dziesmas Mūsu mīlestība, Hei Lailī, Man 
garšo alus, Made in Latvia, kā arī Latvijā ma-
zāk zināmas kompozīcijas, tāpat dzirkstīja 
trāpīgi asprātīgais Alberta Legzdiņa humors.

Klausītāji pēc gandrīz četru stundu 
garā koncerta nemaz nesteidzās mājup, 
bet pacietīgi gaidīja mūziķus, lai iegūtu 
kāroto autogrāfu, kopīgi nofotografētos vai 
vienkārši pārmītu kādu vārdu ar mūziķiem.

Čikāgas piecīši Latvijā pirmo reizi kon-
certēja 1989. gadā, pēc tam viņiem šeit 
bijušas piecas koncertturnejas. Kā liecina 
ansambļa izplatītā informācija, šī ir pirmā at-
vadu tūre, tomēr gan koncertā, gan sarunās 
pirms tam izskan: “Par to, vai šī patiešām ir 
pēdējā koncertturneja, grūti spriest. Laiks rā-
dīs...” Kaut nedaudz, tas tomēr vieš cerības 
Čikāgas piecīšus Latvijā redzēt atkārtoti!

Šoreiz koncerttūrē Beidzot 50! piecī-
šiem bija pievienojušās divas jaunas se-
jas, kuras Latvijā Čikāgas piecīšu sastāvā 
koncertē pirmo reizi, – Linda Maruta un  
Alberts Vītols no Toronto. Armands 
Birkens par viņiem stāsta: “Linda ar mums 
kopā koncertēja Amerikā 80. gadu vidū un 
ir vienā ierakstā Vai debesīs būs Latvija?, 
bet Alberts pienāca klāt Kanādas latvie-
šu dziesmu svētkos 2009. gadā. Pārējie 
esam tie paši – vecās, jauneklīgās sejas!”

Nedaudz noguruši pēc sešiem aizvadī-
tajiem koncertiem Latvijā, tomēr neizsme-
ļama prieka un laipnības pilni Čikāgas pie-

Pasaules rekordi svaru bumbu celšanā
Neatkārtojamie  
piecīši Baložos

Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis jubilāriem dāvāja 50. dzimšanas dienas torti.

Kultūra ir vajadzīga, lai katrs dzīvotu cilvēciski cits ar citu,  
bez tās vispār nevar.
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