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Svētku gājiens

Starptautiskais festivāls VIA Ķekava 
2011 svinīgi tika atklāts 8. septembrī 
oficiālā pasākumā, piedaloties astoņu 
sadraudzības pilsētu delegāciju pār-
stāvjiem, trīs valstu (Vācijas, Polijas un 
Turcijas) vēstniekiem, kā arī Ķekavas 
novada pašvaldības Domes deputātiem.

Pasākumu atklāja un klātesošos prie-
cēja novadnieces Elīnas Starķes kompo-
nētā festivāla himna Dziesma Ķekavai, 
kas īpaši šim notikumam tika dziedāta 
četrbalsīgi. Aizkustinošu un skaistu kon-
certu sniedza Ķekavas Mūzikas skolas 
koklētāju ansamblis, kā arī citi mūziķi.

Ķekavas novada pašvaldības Domes 

priekšsēdētājs Roberts Jurķis atklāšanas 
runā izteica prieku par visu aicināto viesu 
atsaukšanos ielūgumam, piedalīties festi-
vālā, kas ir pirmais šāda mēroga festivāls 
Ķekavas novadā. Viņš arī pauda cerību, ka 
festivāla trīs dienās ikviens varēs iepazīt 
citu valstu nacionālos dārgumus un tradīci-
jas un ka tā būs vienreizēja iespēja kultūras 
uzplaukumam un starptautisko saišu no-
stiprināšanai. Tāpat R. Jurķis izteica cerību 
tikties atkārtoti līdzīgā festivālā pēc pieciem 
gadiem, kam nekavējoties atsaucās pār-
stāvji no Pleskavas (Krievija) delegācijas.

Ķekavas novada sadraudzības pilsē-
tas ir Bordesholmas pašvaldība (Vācijā), 

Pleskava (Krievijā), Braslava (Baltkrievijā), 
Nilufera (Turcijā), Nizami (Azerbaidžanā), 
Merama (Turcijā), Narva (Igaunijā), 
Gostina (Polijā). Ar Gostinas pašvaldību 
svinīgi tika parakstīts sadraudzības lī-
gums, kas paredz turpmākus pašvaldības 
darbinieku pieredzes apmaiņas braucie-
nus kultūras, izglītības un sporta sfērā, kā 
arī sadarbību drošības, uzņēmējdarbības 
un citos jautājumos.

Pēc atklāšanas ceremonijas delegā-
ciju viesi devās uz festivāla ieskandinā-
šanas koncertu Daugmalē un pasākumu 
Daugmales pilskalnā.

Arta Platace

Festivāla noslēguma dienā, 10. sep-
tembrī, visi – gan pašmāju, gan ārvalstu 
dalībnieki – pulcējās svētku gājienā, lai, 
rotājoties savas valsts tautas tērpos, 
skandinot dziesmas un rībinot kājas deju 
ritmos, kaut uz nelietu mirkli pārvērstu 
Ķekavu krāsainā sadraudzības jostā, kas 
vijās līdzi mūsu likteņupei Daugavai. 

Svētku gājiens aizsākās pie tirdznie-
cības centra Liiba, kur visus festivāla da-
lībniekus sveica Ķekavas novada Domes 
priekšsēdētājs Roberts Jurķis. Svētku 
dalībnieki pacilāti virzījās pa autoceļu A7 
(uz gājiena brīdi pat tika apturēta trans-
porta satiksme), uz brīvdabas estrādi pie 
Ābeļdārza, kur visas dienas garumā notika 
festivāla lielkoncerts.

Svētku gājienu uzsāka Ķekavas no-
vada Domes oficiālā delegācija, kurai 
sekoja viesu delegācijas pārstāvji un ko-
lektīvi no Azerbaidžānas, Baltkrievijas, 
Krievijas, Igaunijas, Vācijas, Polijas, 
Turcijas, Lietuvas, Latvijas folkloras 
grupas Māli un Grodi, bet svētku gā-
jienu noslēdza Ķekavas novada kolektīvi: 
Ķekavas vidusskolas deju kolektīvi 

Ķekaviņa un Šeku-reku, Ķekavas vi-
dusskolas kori, Ķekavas kultūras nama 
deju kolektīvs Daina, senioru deju kolek-
tīvs Sidrabaine, tautas deju ansamblis 
Zīle, kapella Klabatas un jauktais koris 
Mozaīka, Katlakalna tautas nama kolek-

tīvi – jauniešu deju kolektīvs Katlakalns, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs Savieši, 
Katlakalna folkloras kopa, Baložu kultū-
ras nama kolektīvi – bērnu kapella, vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs Baloži. 

Vineta Bērziņa

Festivāls pulcē astoņas 
sadraudzības valstis

Krāsainā svētku draudzības josta
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Atraktīvākie un eksotiskākie svētku dalībnieki bija viesi no Turcijas.
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Baltkrievija

Igaunija



Festivāls VIA Ķekava bija laba ie-
spēja dažādu kultūru iepazīšanai un 
popularizēšanai, nacionālo vērtību iz-
rādīšanai un salīdzināšanai, demons-
trējot katras kultūras daudzpusīgās 
izpausmes – kā dziesmā (koncerts 
Dziesmās tiekoties, sakrālās mūzikas 
koncerts, folkloras festivāls, pasākums 
Daugmales pilskalnā), tā dejā (ieskandi-
nāšanas koncerts Daugmalē, mūsdienu 

deju koncerts) un arī tērpu darināšanā un 
mākslas tradīcijās.

Festivāla kulminācijas pasākums bija svēt-
ku lielkoncerts Vienotā rakstā – krāsu, nošu, 
deju, domu un sirdspukstu rakstā, kas ilga teju 
visas dienas garumā, mūsu novada un ārval-
stu kolektīviem izdejojot tautas dejas ritmus, 
kā arī ieklausoties viesu skanīgajās balsīs. 

Lielkoncerta ietvaros festivāla apmek-
lētājiem bija unikāla iespēja iepazīties 

ne tikai ar Latvijas novadu, bet arī mūsu 
sadraudzības valstu nacionālajiem dār-
gumiem – tautas tērpiem. Krāšņā tautas 
tērpu parādē un deju uzvedumā piedalī-
jās šādi mūsu deju kolektīvi: Baloži, Zīle, 
Sidrabaine, Daina, Katlakalns, Savieši, bet 
viņu deju soli pavadīja kapella Klabatas un 
Baložu bērnu un jauniešu tautas mūzikas 
ansamblis. 

Vineta Bērziņa
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Koncerti

Festivāla VIA Ķekava ietvaros 
10. septembrī Doles-Ķekavas ev. lut. 
baznīcā notika sakrālās mūzikas kon-
certs Svētī debesīs šo zemi. 

Koncertā pulcējās kupls klausītāju 
un sakrālās mūzikas cienītāju pulks, 
kam bija brīnišķīga iespēja ieklausīties 
skanīgajās vīru kora Ķekava, sieviešu 
kora Daugaviete un Ķekavas kultūras 
nama jauniešu vokālā ansambļa bal-
sīs, zvanu ansambļa skaņās, kā arī 
baudīt akardeonista Antona Gračkova, 
flautista Guntara Gritāna, vijolnie-
ka Raimonda Meldera un ērģelnieces 
Jolantas Barinskas virtuozo spēli. 

Pēc koncerta īpašu pārsteigumu kon-
certa dalībniecei Elīnai Starķei pasniedza 
Turkish Airlines pārstāve, kompānija mū-
ziķei pateicās par skaistās festivāla him-
nas Dziesma Ķekavai radīšanu. Savukārt 
Bordesholmas pārstāvji Ķekavas novada 
Domes priekšsēdētājam Robertam Jurķim 
pasniedza skaistas sievietes bisti, kas 
tapa tepat, festivāla VIA Ķekava laikā.

Par brīnišķīgi veidoto sakrālās mūzi-
kas koncertprogrammu un lielisko izpildī-
jumu ar bagātīgiem aplausiem klausītāji 
pateicās koncerta organizatoram Arvīdam 
Platperam un tā dalībniekiem.

Vineta Bērziņa

Festivāla otrās dienas vakarā Baložu  
kultūras namā lieli un mazi baudīja krāš-
ņu mūsdienu deju koncertu Alises jau-
nie piedzīvojumi Aizspogulijā. Populāru 
un mazāk zināmu melodiju pavadījumā 
skatītājus priecēja deju grupas no Ķekavas, 
Katlakalna, Baložiem un viesi no Salaspils, 
Baldones, Mālpils un Polijas. Ovācijas un 
karstus aplausus saņēma katrs priekšne-
sums, bet skatītāju rindās esošie ārvalstu 
viesi nekautrējās dejot līdzi. Turcijas dele-
gācijas pārstāvji pastāstīja, ka nebija gaidī-
juši, ka arī šajā pusē bērni un jaunieši mīl 
tik atraktīvi un skaisti dejot.

Skatītāji atzinīgi novērtēja koncerta re-

žiju un scenogrāfiju, jo ikkatrs uzveduma 
sīkums izskatījies labi pārdomāts. Deju 
koncerta režisore Ivetta Jakovļeva atzina: 
“Šādu tēmu izvēlējos, jo, lai parādītu labu 
mūsdienu dejas programmu, ir grūti visu 
ielikt vienā rāmī. Un Aizspogulijā, manu-
prāt, var notikt jebkas!” Koncerts, viņasprāt, 
izdevies daudz labāk nekā cerēts, un viņa 
saka lielu paldies visām deju grupām, kas 
bez ilgas domāšanas piekritušas uzstāties.

Mūsdienu deju koncerts bija labs iesil-
dīšanās pasākums, kas lielus un mazus 
sagatavoja Laura Reinika koncertam ne-
daudz vēlāk.

Arta Platace

Moderno deju ritmi Aizspogulijā

Izskan sakrālās mūzikas koncerts

fo
to

: V
iN

et
a

 B
ēr

zi
ņ

a
fo

to
: l

a
u

ra
 M

o
zu

le

fo
to

: a
rt

a
 p

la
ta

ce

fo
to

: V
iN

et
a

 B
ēr

zi
ņ

a
fo

to
: V

iN
et

a
 B

ēr
zi

ņ
a

Festivāla kulminācija – lielkoncerts

Mūsdienu deju koncerts alises jaunie piedzīvo-
jumi aizspogulijā

Sakrālās mūzikas koncerts

Festivāla lielkoncerts uz brīvdabas estrādes Ķekavā

Lielkoncerts

Lielkoncerts

Lielkoncerts

Lielkoncerts

Lielkoncerts

Koncerts Daugmalē

Koncerts Dziesmās tiekoties
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Folk- un rokfestivāli
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Rokfestivālā Bliez no Bedres 2011 
starp jaunām un daudzsološām jauno 
mākslinieku grupām uzvaras laurus 
plūca un iespēju savu dziesmu ierakstīt 
profesionālā mūzikas ierakstu studi-
jā Sound Division ieguva puiši no The 
Mike Hawk band, bet skatītāju simpātiju 
balvu saņēma The Citizens.

Jau trešo gadu Ķekavā notika rokfes-
tivāls Bliez no Bedres 2011, kura mērķis 
ir jauno grupu profesionālās attīstības 
veicināšana un atpazīstamības nodroši-
nāšana. To šogad rīkoja Ķekavas novada 
jauniešu padome un Jaunatnes iniciatīvu 
centrs sadarbībā ar Ķekavas novada paš-
valdību.

Uz Bliez no Bedres skatuves pie t/c 
Liiba uzstājās trīs jaunas rokgrupas ar 
lielāku un mazāku skatuves pieredzi, bet 
vienlīdz lielām ambīcijām: TTE, The Mike 
Hawk band un The Citizens. Mūziķi, kuri 
bija godam izturējuši pirmo atlases kārtu, 
skatītājus iekurināja ar trīs priekšnesu-
miem – diviem grupas sastāvā dzimušiem 
skaņdarbiem un savu versiju Labvēlīgā 
tipa dziesmai Eiropa mūs nesapratīs.

Grupu sniegumu pēc vairākiem kritēri-

jiem, tostarp dziesmu oriģinalitātes, skatu-
ves tēla un kontakta ar skatītājiem, vērtēja 
žūrija piecu nopietnu vīru sastāvā – jauno 
mākslinieku likteni noteica Kristaps Rum-
bins, Viesturs Grīnbergs un mūziķi Valters 
Frīdenbergs un Elvijs no kādreizējās gru-
pas Putnu balle.

Pēc žūrijas apspriedes, kuras laikā 
pasākuma vadītāji Estere un Edgars rī-
koja konkursus un izklaidēja skatītājus,  

V. Frīdenbergs izteica žūrijas vērtējumu 
katrai grupai un paziņoja uzvarētājus. Šo-
gad galveno balvu – dziesmas ierakstu 
studijā Sound Division – ieguva The Mike 
Hawk band, kuri, pēc mūziķa Valtera Frī-
denberga vārdiem, bija “deviņstāvu mājas 
augstuma pārāki par citiem”. Savukārt 
skatītāju simpātiju balvu un dāvanu no t/c 
Liiba saņēma The Citizens.

Laura Mozule

Noskaidro rokfestivāla uzvarētājus

No 9. līdz 11. septembrim Katlakalnā  
norisinājās 1. Starptautiskais folklo-
ras festivāls. Katlakalna folkloras kopa 
Andra Kapusta vadībā uzņēma astoņas 
folkloras un etnogrāfiskās kopas no Lie-
tuvas, Igaunijas, Krievijas un Polijas.

Festivāls atklāšanas pasākums 9. sep-
tembrī piepildīja Katlakalna tautas nama 
pagalmu ar festivāla dalībniekiem, novad-
niekiem un ārvalstu viesiem. Mājinieki klāt-
esošos iepazīstināja ar festivāla viesiem un 
dāvāja rudzu maizes klaipus. Gaisā virmoja 
ugunskura smarža un noslēpumainība, kas 
vēl vairāk pastiprinājās, kad pasākuma da-
lībnieki devās uz netālo Sauliešu pilskalnu. 
Neskaitāmu lāpu ugunīs gājienu vadīja Kat-
lakalna folkloras kopa. Pēc neilgā gājiena 
pilskalnā visi izkārtojās lielā, lāpu gaismas 
un svinīguma piepildītā aplī. Uguns rituālā 
tika godināta raža, maize un visas rudens 
bagātības, un, kā norādīja A. Kapusts, tika 
iznīcināti visi mošķi. 

Folkloras festivāla otrā diena noritēja 
kopā ar starptautiskā festivāla VIA Ķekava 
dalībniekiem. Pirms svētku gājiena Katla-
kalna folkloras kopas vadītājs atzina, ka ar 
lielu nepacietību gaida folkloras koncertu 

un radošās darbnīcas. “Vakar, festivāla at-
klāšanā, ziedojām un rituālā izlūdzāmies 
izdošanos šai dienai!” Jautāts par noska-
ņu, A. Kapusts atzina: “Tas ir brīnišķīgi, ka 
varam pie sevis uzņemt mīļus draugus no 
citām valstīm. Piemēram, folkloras kopa 
no Igaunijas ir unikāla, un liels prieks viņus 
uzņemt pie mums.”

Neviltotu interesi par folkloras festi-
vāla dalībniekiem izrādīja arī lielkoncerta 
Vienotā rakstā – krāsu, nošu, deju, domu, 
vārdu un sirdspukstu ritmā skatītāji, jo tik 
raibu tautas tērpu krāšņumu nav bijis izde-
vības redzēt. 

Lai bagātinātu folkloras festivāla pro-
grammu, 11. septembrī, festivāla noslē-

guma dienā, festivāla dalībnieki devās 
uz Doles Daugavas muzeju, kur guva ie-
skatu senajās amatu prasmēs, piemēram,  
zvejniecībā. 

Aija Vitmane, festivāla organizatore, ir 
gandarīta par pašu paveikto: “Kad domā-
jām, ko festivālam VIA Ķekava var piedāvāt 
Katlakalns, atklājām, ka tā ir folklora. It īpaši 
tāpēc, ka pie mums atrodas tik enerģētiski 
spēcīgs, bet pašiem novadniekiem nezi-
nāms pilskalns.” Kad organizatori raudzī-
jušies pēc piemērotas festivāla tematikas, 
viņi atskārtuši, ka tieši uguns un ražas ritu-
āls vieno festivāla dalībnieku folkloras un tā 
līdz šim nav īpaši izcelta nevienā festivālā.

Arta Platace

Katlakalnā godā folkloru

Katlakalna 1. Starptautiskais folkloras festivāls

Rokfestivāla uzvarētāji
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Pasākumi

Uzņēmēju konference

Uzņēmēju konference

Tūrisma konference

Projektu izstāde

Konference Projektu loma kultūrzinātnē...

Seminārs labklājības veicināšanai
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Festivāla ietvaros norisinājās starp-
tautiska konference Baložos, kurā uz-
ņēmēji diskutēja par izaicinājumiem, 
ar kuriem dažādos tirgos jāsaskaras 
eksportējošu uzņēmumu vadītājiem. 
Secinājums – eksports ir galvenais 
ekonomikas attīstības dzinulis, mums 
ir iespējas to attīstīt, jāizglītojas un jāiz-
manto visas piedāvātās iespējas. 

SEB bankas valdes locekle Ieva 
Tetere norāda, ka eksportētāji ir tie, kuriem 
šobrīd ir veiksmīgāks stāsts, nekā tie, kas 
strādā tikai iekšējā tirgū. Metālapstrāde, 
mašīnbūve, kokrūpniecība, pārtikas ražo-
šana un lauksaimniecība ir tās nozares, 
kas eksportējot pēdējā gada laikā attīstīju-
šās visstraujāk Latvijā.

Viens no būtiskākajiem jautājumiem, 
kur rast finanses, kā attīstīt savu ražo-
šanu, kā finansēt savu attīstību? Šeit 
I. Tetere atgādina, ka “banka ir pretimnā-
koša un palīdzēs attīstīties un finansēt, bet 
ir daži noteikumi, piemēram, pašu līdzda-
lība. Pašu kapitāls. Un sava līdzdalība ir 
viens no izšķirošiem faktoriem, kas mūsu 
uzņēmējiem reizēm pietrūkst. Tā ir joma, 
kur kopīgi ar valsti, ar valdību ir jāstrādā, 
jāmeklē riska kapitāla finansējums”. 

Bet tiem uzņēmumiem, kuriem jau ir 
kapitāls, sadarbības partneri, ražošanas 
plūsma un savs sasniegtais apgrozījums, 
pēc I. Teteres teiktā, “noteikti vienmēr ir 
iespēja attīstīties tālāk un iegūt bankas 
finansējumu”. Pēdējos 6–12 mēnešos vis-
vairāk banka finansējusi lauksaimniecību, 
pārtikas preču ražošanu, kokapstrādi, vis-
dažādāko ražošanu, piemēram, farmāciju. 

Viņasprāt, uzņēmuma vadītāja izaici-
nājums ir liels un nepieciešama “prātīga 
drosme, kas ir veiksmes atslēga, lai tiktu 
uz āru”.

Ekonomikas ministrijas pārstāvis 
Oļegs Baranovs informē, ka ekonomika 
ir pārvarējusi savu zemāko punktu, septi-
ņus ceturkšņus jau vērojams ekonomikas 
uzlabojums. Pēc viņa domām, straujais 
eksporta pieaugums saistīts ar diviem 
faktoriem: pirmkārt, uzlabojusies situācija 
mūsu partnervalstīs, vairāk iespējas eks-

portēt; otrkārt, mēs esam uzlabojuši savu 
konkurētspēju.

Šobrīd ir mainījies ekonomikas mode-
lis – pirms krīzes ekonomika balstījās uz 
iekšējo pieprasījumu, taču šobrīd un turp-
mākajos gados galvenais dzinulis ir eks-
ports. Turpmāko ekonomisko pieaugumu 
ietekmēs ārējais pieprasījums un konku-
rētspēja.

Arī eksporta konsultāciju uzņēmu-
ma GatewayBaltic vadītāja Inese 
Andersone norāda, ka “ārējos tirgos 
ir pieprasījums pēc Latvijas produkta. 
Ārzemju partneri meklē profesionālus uz-
ņēmumus otrā pusē, tāpēc uzņēmumam 
jābūt ar vīziju, savu redzējumu un kvalita-
tīvu produktu”. 

Pēc viņas domām, šobrīd Latvijas uz-
ņēmumiem ir vairāk jāizglītojas, lai kļūtu 
konkurētspējīgāki un kvalitatīvāki gan 
produkta ražošanā, komunikācijā uz āru, 
gan pārdošanas veicināšanā. “Runājot 
par eksportētāja komplektu, mans redzē-
jums  – katrs pats sev ir laimes kalējs, 
eksports ir katra uzņēmuma paša rokās, 
jāizmanto visi piedāvātie atbalsta mehā-
nismi,” atklāj I. Andersone.

Uzņēmumiem ir jāsaprot, ka pieprasī-
jums ārējos tirgos ir citādāks nekā iekšē-
jos tirgus, jāizprot tās atšķirības un jāveido 
sava stratēģija. Mums Latvijā ir vēroja-
mas pozitīvas tendences, bet mums ir kur 
augt. Kā vienu no veiksmīgiem piemēriem  
I. Andersone min Putnu fabriku Ķekava, 
kas palielina savu eksportu uz Zviedriju.  

Viņa aicina Latvijas uzņēmējus izman-
tot šobrīd pieejamo programmu, kas kopā 
ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības 
kameru paver iespēju saņemt Eiropas 
Savienības līdzfinansējumu un iegūt 
Eiropas līmeņa izglītību. Šādu iespēju va-
rēs izmantot nākamos trīs gadus. 

Advokātu biroja VARUL pārstāvis 
Gints Vilgerts: “Ja uzņēmēji ir pārdzīvoju-
ši 2010. gadu un ir dzīvi, tas nozīmē, ka vi-
ņiem jau ir produkts, ko var eksportēt. Tas 
jāeksportē droši un pārliecinoši. Šī konfe-
rence ir labs un interesants impulss tiem, 
kuriem nav pieticis drosmes sākt ekspor-
tēt, beidzot saņemties un to izdarīt.” 

Starptautisko konferenci Vadītāja izai-
cinājums – eksportspējīgs uzņēmums rī-
koja LETA un SEB banka.

Vineta Bērziņa

9. septembra rītā Ķekavas kultūras 
namā notika tūrisma konference Tū-
risma produktu Rīga+ veidošanas un 
attīstības iespējas, kur dažādu pilsētu, 
novadu un organizāciju pārstāvjus uz-
runāja vairāki tūrisma nozares speciā-
listi, tostarp Tūrisma attīstības valsts 
aģentūras (TAVA) direktors Armands 
Slokenbergs un Biznesa augstskolas 
Turība lektore Aija van der Steina.

Latvijas tūrisma uzņēmēji un eksperti 
diskutēja par izaicinājumiem un priekšno-
sacījumiem Rīga+ produktu veidošanā jeb 
tāda piedāvājuma veidošanā, kas tūristus 
mudinātu aplūkot ne tikai galvaspilsētu, 
bet arī citas Latvijas pērles tuvākā un tālā-
kā apkaimē. Lai šo mērķi sasniegtu, TAVA 
direktors A. Slokenbergs aicina ne tikai no-

darboties ar sava uzņēmuma un tā ietva-
ros veidoto projektu reklamēšanu, bet arī 
“iesaistīties tūrisma tīkla izstrādē”.

Konferences apmeklētāji un tiešraides 
vērotāji, kas darbojas vai plāno strādāt tū-
risma nozarē, tika iepazīstināti ar ilggadēju 
tūrisma firmu pieredzi, to darbības stratēģi-
jām un nākotnes vīzijām, bez kurām, kā sa-
vas uzrunas laikā teica lektore Aija van der 
Steina, neviena firma nevar pilnveidoties un 
ilgstoši funkcionēt. Augstskolas pārstāve, 
balstoties uz vairāku gadu mārketinga pētī-
jumiem, runāja par būtiskākajiem kritērijiem 
veiksmīgas tūrisma idejas attīstībā, kā sva-
rīgāko izceļot sadarbības nepieciešamību. 

Visiem, kas darbojas tūrisma nozarē, 
viņa ieteica sekot līdzi tirgus apstākļiem, 
nemitīgi ģenerēt jaunas idejas kā piln-

veidoties, attīstīties un pārsteigt savus 
klientus – strādāt kā atbildīgam tūrisma 
darbiniekam, bet laiku pa laikam domāt kā 
pašam tūristam. Tomēr pats “svarīgākais ir 
neaizmirst par cilvēcisko faktoru”, runājot 
gan par vietējo iedzīvotāju atbalstu, gan 
par klientiem un sadarbības partneriem.

Tūrisma konference tika veidota kā 
iespēja gūt jaunas idejas privāto tūrisma 
projektu attīstībai, kā arī paplašināt sadar-
bības partneru loku un iegūt nepiecieša-
mo informāciju jaunu kontaktu dibināšanā. 
Prezentāciju demonstrēšanai sekoja dis-
kusijas par seminārā dzirdētajām tēmām, 
bet pēc tām pasākuma apmeklētāji tika 
aicināti iepazīties ar Ķekavas apkārtnes 
tūrisma objektiem.

Laura Mozule

Eksports – ekonomikas dzinulis

Kā tūristus pievilināt Latvijas pērlēm

No kreisās – uzņēmuma GatewayBaltic vadītāja Inese Andersone, SEB bankas valdes locekle Ieva 
Tetere, Ekonomikas ministrijas pārstāvis Oļegs Baranovs
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Festivāla VIA Ķekava ietvaros  
8. augusta vakarā Ķekavas kultūras 
namā notika seminārs Personiskās 
labklājības paaugstināšanas iespējas, 
kurā Ķekavas novada iedzīvotājiem 
Swedbank un Jauno uzņēmēju centra 
pārstāvji stāstīja, kā plānot personīgo 
budžetu un uzsākt veiksmīgu uzņē-
mējdarbību.

Personas un tās finanšu līdzekļu attie-
cības ir svarīgs jautājums savas labklājī-
bas uzlabošanā. Privātpersonu finanšu 
institūta direktora vietniece Diāna Kram-
pe un Jauno uzņēmēju centra pārstāvis  
Aivars Trimofejevs atgādināja, pēc pašu 
domām, šķietami vienkāršas, bet bieži 
vien ignorētas lietas, kuru rezultātā tiek 
kavēta dzīves kvalitātes uzlabošana. “Tas, 
kā rīkojamies un kādus lēmumus pieņe-
mam, norāda uz to, kas notiek mūsu prā-
tos. Tas attiecas arī uz budžeta plānošanu 
un tēriņiem,” uzsvēra D. Krampe.

Semināra apmeklētāji tika iepazīsti-
nāti ar dažādiem pētījumiem par likum-
sakarībām “starp latvieti un viņa finanšu 
plānošanas tradīcijām, un pārbaudī-
tām vērtībām labklājības uzlabošanā”. 
D. Krampe privātpersonu finansiālo stā-
vokli aplūkoja kā rīcības un vides faktoru 
kopumu, kuru, savukārt, ietekmē perso-
nas zināšanas, attieksme un motivācija. 
Viņa ir pārliecināta, ka biežs pārlieku lielu 
tēriņu iemesls ir fakts, ka cilvēkiem nepa-
tīk pārmaiņas. “Mēs bieži nepārvērtējam 
savus paradumus un ierasto rīcību, kas 
arī ir mūsu klupšanas akmens,” atklāj 
D. Krampe, piebilstot, ka vienmēr ir ie-
spējams dzīvot ne vien taupīgāk, bet arī 
gudrāk, izvērtējot situāciju un izvēloties 
sev izdevīgāko variantu, bet tam nepie-
ciešama lielāka motivācija un paškritika.

Savukārt Jauno uzņēmēju centra pār-
stāvis A. Timofejevs par finansēm runāja no 
uzņēmējdarbības viedokļa. Viņš klātesošos 
iepazīstināja ar Jauno uzņēmēju centru un 
tā bezmaksas pakalpojumiem, kā arī skaid-
roja uzņēmējdarbības plusus un mīnusus. 
Viņš ir pārliecināts, ka šis laiks nav dots 
vaimanām, bet radikālu izmaiņu un, iespē-
jams, jau ilgi klusībā briedušu ideju realizā-
cijai. A. Timofejevs uzņēmējdarbību redz kā 
iespēju realizēties, darīt savu sirdsdarbu, 
kļūstot “pašam sev par šefu un priekšnieku”. 
Viņš mudina noticēt pat visbezbailīgākajām 
vīzijām, jo “labas idejas nauda atrod pati – 
tikai atmetot bažas un šaubas, ir iespējams 
radikāli mainīt savu dzīvi”.

Eksperti aicina kļūt motivētākiem, izlē-
mīgākiem un apņēmīgākiem, atgādinot sen 
zināmo teicienu, ka “koka saldākie augļi 
neatrodas apakšējos zaros, kur tos vieglāk 
aizsniegt, bet galotnē, kur vairāk saules”. 

Plašākus ieteikumus par privātperso-
nu finanšu plānošanu var iegūt portālā 
www.manasfinanses.lv, savukārt jaunie 
uzņēmēji sev noderīgu informāciju atradīs  
vietnē www.jaunaisuznemejs.lv.

Laura Mozule 

Īstais laiks 
lolotām idejām 

Festivāla VIA Ķekava ietvaros 
9. septembrī Doles tautas namu pie-
pildīja Nevalstisko organizāciju samita 
NVO VIA Ķekava dalībnieki no dažādām 
Pierīgas vietām, Ķekavas novada un ār-
valstu delegācijām. Biedrības Latvijas 
Pilsoniskā alianse rīkotais samits bija 
veltīts līdzdalībai. 

Samita norise bija sadalīta divās da-
ļās. Pirmajā ar ievadu samita tematikā 
uzstājās Olga Veilande, Latvijas Kopienu 
iniciatīvu fonda vadītāja; Vidzemes Augst-
skolas pasniedzējs Visvaldis Valtenbergs, 
kā arī līdzdalības platformas internetā  
manabalss.lv veidotāji Jānis Erts un Kris-
tofs Blaus. Par nevalstisko organizāciju 
pieredzi Eiropas Savienības finansējuma 

piesaistē stāstīja viesi no Gostinas (Polija). 
Otrajā daļā samita dalībnieki sadalījās 

trīs interešu meistarklasēs: NVO vadības, 
E-lietu un Līdzdalības klasē. Katras grupas 
dalībnieki varēja padziļināti iepazīties ar in-
teresējošās tēmas praktiskajiem piemēriem, 
kā arī iesaistīties praktiskajos uzdevumos.

Lielu interesi par izveidoto līdzdalī-
bas platformu abās samita daļās izraisīja  
manabalss.lv veidotāji. Viņi gan atzina, ka 
savu pieredzi nevar nosaukt par veiksmes 
stāstu, bet brīnišķīgu piemēru tam, cik lat-
vieši spēj būt ieinteresēti apkārt notiekoša-
jos procesos. “Divas iniciatīvas jau saņēmu-
šas nepieciešamo Latvijas iedzīvotāju balsu 
skaitu, lai jautājumus virzītu tālāk, izskatīša-
nai Saeimā. Savukārt iniciatīvas, kas tiek ie-

rosinātas platformā, ir ārkārtīgi konstruktīvas 
un pārdomātas,” stāstīja K. Blaus. Samita 
laikā puiši atbildēja uz gana piņķerīgiem 
jautājumiem par elektroniskās parakstu vāk-
šanas konfidencialitāti un vēlāk atzina, ka 
priecājoties par kārtējo iespēju pastāstīt par 
platformu plašākai auditorijai.

Sadraudzības pilsētas Bordesholmas 
delegācijas pārstāvis Herberts Adami at-
zina, ka samitā apskatītā līdzdalības un 
brīvprātības tēma ir ļoti aktuāla gan Lat-
vijā, gan Vācijā, un atzinīgi vērtēja Polijas 
kolēģu prezentēto pieredzi, kā arī pasnie-
dzēja V. Valtenberga pausto viedokli par 
interneta nozīmi mūsdienu sabiedrībā.

Samitā piedalījās arī vidējās paaudzes 
tautas deju kolektīva Baloži vadītāja Regīna  
Grebežniece un atklāja, ka pasākums ie-
dvesmojis, lai aktīvi strādātu pie nesen iz-
veidotās deju kolektīva biedrības attīstības. 
“Šāda rakstura seminārus mums vajadzētu 
biežāk, it īpaši šeit, novadā, un tādus, kas-
domāti tikko izveidotām biedrībām. Vēla-
mies darboties, bet dažkārt nezinām – kā.”

NVO samita dalībnieku izvērtēšanas 
anketu rezultāti būšot zināmi vēlāk, tomēr 
Rasma Pīpiķe, biedrības Latvijas Pilsoniskā  
alianse (eLPA) direktore, atzinīgi vērtē sa-
mita norisi. Viņa norādīja, ka samits bija 
lielisks sadarbības paraugs starp eLPA, 
Ķekavas novada pašvaldību un Ķekavas 
novada kultūras aģentūru, kas ļāvusi pul-
cēt ievērojamu skaitu interesentu, izmanto-
jot minimālas izmaksas. Turklāt R. Pīpiķe  
atklājusi Ķekavas novadu kā lielisku vietu, 
kur organizēt pasākumu, un domā par sa-
darbību arī turpmāk.

Arta Platace

Starptautiskā festivāla VIA Ķekava 
lietišķās aktivitātes atklāja konference 
Projektu loma novada kultūrzinātnē un 
sporta attīstībā: izaicinājumi un risinā-
jumi Daugmales pamatskolā.

Konferencē pulcējās Ķekavas no-
vada un mūsu sadarbības pašvaldību – 
Salaspils, Olaines, Siguldas un Mārupes – 
kultūras, izglītības, sporta un bibliotēku 
pārstāvji, lai dalītos savā pieredzē un iegū-
tu informāciju, kā iesaistīties dažādos pro-
jektos un to īstenošanā piesaistīt Eiropas 
finansējumu.

Lietišķās tikšanās laikā klātesošos uz-
runāja biedrības Zināšanu un inovāciju  
sabiedrība (ZINIS) valdes locekle Vita 
Brakovska, kura ieskicēja mūsu iespējas 
saņemt Eiropas naudu, lai pilnveidotu savu 
novadu, kā arī uzsvēra inovāciju un radošu-
ma nozīmi projektu veiksmīgā sagatavoša-
nā. Pēc viņas teiktā, šobrīd “centrā dominē 
cilvēks un radošums”, jāveido starpnozaru 
sadarbība un jāmeklē specifiskas lietas, 
ar “ko mēs varam atšķirties un pārsteigt. 
Jāmeklē jaunas efektīvas un radošas me-
todes”. Uzrunājot konferences dalībniekus, 
V. Brakovska uzsvēra: “Jūs esat tie, kas var 
palīdzēt atklāt cilvēkos radošumu.”

Šis ir radošo prātu laiks! Dažādība ir pa-
mats radošumam, kas veido vērtību, līdz ar 
to – konkurētspēju. Tās bija tikai dažas no 
biedrības ZINIS paustajām atziņām.

Pēc labo prakses piemēru paušanas 
gan mūsu novadā, gan sadarbības paš-
valdībās, notika radošās darbnīcas par 
dažādiem problēmjautājumiem, piemē-
ram, kā piesaistīt bērnus novadā, kā sa-
mazināt rindas uz bērnudārziem, kā vei-

cināt eksakto zinātņu attīstību, kā sniegt 
atbalstu bērniem ar speciālām vajadzībām 
un viņa ģimenei.

Konferences ietvaros Daugmales pa-
matskolā tika atklāta izstāde, kur Ķekavas 
un sadarbības pašvaldības prezentēja 
īstenotos daudzveidīgos projektus un to 
ieguvumus izglītības, kultūras un sporta 
jomas attīstībā savā novadā. 

Vineta Bērziņa

NVO samitā aktualizē līdzdalību

Veidojam projektus kultūrzinātnē

NVO samitā piedalījās teju 100 interesentu.

Atklājot Ķekavas un sadarbības pašvaldību projektu izstādi
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Starptautiskā festivāla VIA Ķekava 
ietvaros noslēguma dienā, 10. sep-
tembrī, Ķekavā, Nākotnes ielā, rosījās 
ne tikai mākslinieki, bet arī dažneda-
žādi amatnieki, kas popularizēja savu 
arodu un piedāvāja iegādāties savus 
ražojumus. 

Festivāla viesi, piemēram, varēja izkalt 
Ķekavas naudiņu, šaut ar arbaletu, izmē-
ģināt roku cirvja mešanā, pielaikot bruņu 
ķiveres. 

Tāpat amatnieku ielā ikvienu aicinā-
ja nobaudīt Daugmales medu, aplūkot 
Pampāļu podnieku un Daugmales kera-
miķu izstrādājumus, dažādu mākslinieku 
rotas, adījumus un koka darinājumus. 

Vineta Bērziņa

svētku mozaīka  7Ķekavas Novads
2011. gada 16. septembris

10. septembrī Nākotnes iela Ķekavā 
pārtapa par izstāžu ielu, kurā tās ap-
meklētāji varēja baudīt pašmāju un  
ārzemju viesu radītos darbus.

Visā Nākotnes ielas garumā tika izvieto-
ti dažādu autoru un atšķirīgu veidu darbi –  
gan gleznas, gan zīmējumi, gan fotogrāfi-
jas un daudzi citi mākslas darinājumi.

Lielu skatītāju interesi izraisīja Ķekavas 
novadpētniecības muzeja dažādu izstāžu 
eksponāti, piemēram, karikatūru izstādes 
Nerātnās Dainas ar bildēm. Mākslinieks 
Agris Liepiņš, Latvijas karikatūristu dar-
bi Pa–smejies, izstāde Ķekavas novads. 
Baloži. Ķekava. Daugmale, tāpat muzeja 
krājums No vecmāmiņas pūra lādes.

Izstāžu ielu rotāja Ķekavas kultūras 
nama tautas lietišķās mākslas studijas 
Ķekava un rokdarbu klubiņa Labieši da-
rinājumi, kā arī mākslinieces Zigrīdas 
Ilenānes gleznas, Ķekavas Mākslas sko-
las audzēkņu un citu mākslinieku darbi.

Vineta Bērziņa

Festivālā VIA Ķekava ietvaros tika 
atklāts fotokonkurss – izstāde Cilvēks 
Ķekavas novadā. 

Fotokonkurss veidots, sadarbojoties 
Ķekavas–Bordesholmas sadraudzības 
biedrībai un Ķekavas novada pašvaldībai, 
lai ar mākslinieciski interesantu fotogrāfiju 
palīdzību prezentētu savu novadu. 

Labākās Ķekavas novada iedzīvotāju 
fotogrāfijas kopā ar Bordesholmas māks-
linieku profesionālajiem fotouzņēmumiem 
šobrīd veido kopīgu fotoizstādi tirdzniecī-
bas centrā Liiba. 

Izstādes atklāšanā fotokonkursa Cilvēks  
Ķekavas novadā organizatori Ilona 
Jēkabsone un Juris Firsts paziņoja fotokon-

kursa uzvarētājus: 1. vietu ieguva Irēna Dumpe 
ar foto modeli, biškopi Regīnu Eihmani, kas ar 
saviem foto darbiem decembrī aicināta pieda-
līties arī izstādē Bordesholmā, 2. vietu – Valts 
Variks ar foto modeli Daugmales Bišu Jāni, 
3. vietu ieguva Baiba Dzene, kas iemūžināja 
bildēs akmeņkali Gunti Pandaru. 

Vineta Bērziņa

Festivāla VIA Ķekava rīkotāji 
padomājuši arī par mazajiem svētku 
apmeklētājiem – Doles tautas namā 
notika muzikāla bērnu programma 
Brīnumskapis, bet visas festivāla 
trešās dienas garumā Ķekavas centrā, 
Ābeļdārzā, norisinājās dažādas radošās 
darbnīcas bērniem, kā arī sporta 
aktivitātes Ķekavā un skrituļošanas un 
velosacensības Baložos.

Bērni varēja apgleznot koka dēlīšus, 
tādā veidā kopīgi izveidojot Ķekavas 

uzrakstu, notika filcēšanas un grafikas 
darbnīcas, kā arī ikviens festivāla viesis, 
apgleznojot savu seju, varēja iejusties 
dažādos tēlos.

Tie, kas vēlējās aktīvāku nodarbi, 
izmantoja iespēju lustēties piepūšamajās 
atrakcijās un sumo cīņās, bet prāta 
asināšanai lieti noderēja galda spēļu turnīrs.

Savukārt degustācijas ielā mazie 
svētku viesi ar aizrautību piedalījās Putnu 
fabrikas Ķekava rīkotajā Pavāriņu skolā. 

Vineta Bērziņa

Foto izstāde Cilvēks Ķekavas novadā

Amatnieki popularizē savu arodu

Svētki arī mazajiem ciemiņiem

Nākotnes iela pārtapa par izstāžu galeriju.

Bērni ar interesi mēģināja filcēšanas tehniku. 

Tā festivālā kala Ķekavas naudu

Iela pārtop izstādē Pasākumi

Izstāžu iela

Izstāžu iela

Amatnieku iela

Amatnieku iela

Amatnieku iela

Pavāriņu skola

Radošās darbnīcas bērniem
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svētku mozaīka  8Ķekavas Novads
2011. gada 16. septembris

Paldies par kopā būšanu!

Paldies visiem starptautiskā 
festivāla VIA Ķekava viesiem, da-
lībniekiem, organizatoriem, brīv- 
prātīgajiem, atbalstītājiem un  
visiem tiem, kas atsaucās un pie-
dalījās šajos skaistajos svētkos!

Šo svētku siltā, radošā atmos-
fēra tuvināja gan pašmāju, gan 
viesu dalībniekus – festivālam 
beidzoties, atvadījās nevis dažā-
du svešu tautu pārstāvji, bet gan 
draugi, kuri ar prieku atkal sa-
stapsies citos festivālos, jo šī tra-
dīcija solās būt dzīvotspējīga!

Uz tikšanos!

Kļūsti par festivāla reportieri!
Festivāla organizatori aicina ikvienu kļūt par festivāla reportieri, fik-

sējot interesantākos, skaistākos festivāla mirkļus foto vai video formā-
tā un sūtot tos līdz 25. septembrim uz parkulturu@gmail.com. 

Septembra beigās publicēsim iesūtītos mirkļus festivāla sociālo tīklo pro-
filos (piemēram, draugiem.lv) un noskaidrosim labākos reportierus, kuri sa-
ņems biļetes uz dažādiem kultūras pasākumiem un citas vērtīgas balvas. 

Ieskaties festivāla vietnē
Vairāk par starptautisko festivālu VIA Ķekava lasi un aplūko foto mir-
kļus festivāla vietnē via.kekava.lv.

VIA Ķekava bija svētki, kas pilni ar 
brīnumiem un pārsteigumiem. Viens no 
tādiem – neraksturīgi un par spīti tikko at-
nākušajam rudenim ābeļdārzā pie Ķeka-
vas Mūzikas skolas starp citiem kokiem 
krāsainām lapām izplauka vēlējumu koks. 

Iespēju ievēlēties kaut ko īpašu sev, sa-
viem tuviniekiem un novadam izmantoja gan 
lielāki un mazāki skolnieki, gan svarīgu amatu 
pārstāvji, gan aktīvi viesmākslinieki, kas dalī-
jās savos pozitīvajos iespaidos un emocijās.

Lūk, neliels ieskats, ko tad svētku  
VIA Ķekava apmeklētāji vēlēja Ķekavas  
novadam:
	“No ciema Ķekava ir izaugusi par  

Trīs dienu laikā festivāla ārvalstu 
viesi uzstājās vairākos lielākos un ma-
zākos koncertos, demonstrēja savus 
tautas tērpus un mūzikas instrumen-
tus, stāstīja par savas valsts tradīci-
jām, kā arī cienāja pasākuma viesus 
un dalībniekus ar saviem nacionāla-
jiem ēdieniem. 

Degustāciju ielā, kas vijās no Doles 
tautas nama līdz Ķekavas sākumskolai, 
varēja nogaršot medu, kas atceļojis no 
dažādām pasaules zemēm, rupjmaizi, 
sieru, gaļas izstrādājumus un dažādus 
saldumus. Tomēr visgarākās rindas va-
rēja manīt pie baltkrievu gatavotajām 
kartupeļu pankūkām. Festivāla viesi no-
baudīja arī pašmāju uzņēmumu daudz-
veidīgo produkciju. 

Laura Mozule

Ko novēl Ķekavas novadam?

Degustē uz nebēdu

Degustācijas ielā vislielākais pieprasījums bija pēc Baltkrievijas kartupeļu pankūkām.

Vēlējumu koks

Rakstot novēlējumu

novadu, kas šodien demonstrē galvas-
pilsētas līmeņa svētkus – tātad, vēl ir ko 
darīt, vēl ir kur iet. Uz to arī cerēsim.”

	“Lai Dieva miers, saticība, mīlestība un 
Saules mūžu Ķekavai.”

	“Šodienas svētīgā saule lai apspīd šo 
koku un Ķekavas novadā iesakņo tās 
lapotnē atstātos vēlējumus.”

	“Lai laimīga un veselīga dzīvošana vi-
siem Ķekavas novadā.”

	“Lai Latvija un ikviena tās pilsēta būtu 
tik skaista kā šodien Ķekava.”

	“Novēlu ķekaviešiem kļūt atvērtākiem 
pārmaiņām.”

	“Lai Ķekavas novadam arī turpmāk 
sekmīga attīstība un jauni sadarbības 
partneri ārpus Latvijas.”

	“Lai Ķekavas novada iedzīvotāju starpā 
vienmēr valdītu draudzība un saticība.”

	“Tagad ir sācies jauns posms Ķekavai! 
Novēlu, lai tas izgaismo Ķekavu visā 
Latvijā. Staro Ķekava!”

	“Viss, kas bijis, ir noticis. Viss, kas būs, 
vēl atnāks. Plaukt un ziedēt Ķekavai!”

Vēlējumos ieskatījās Laura Mozule
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Baudot svētkus

Degustāciju iela

Deju ritmos

Aplūkojam karikatūras.

Degustāciju iela
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