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Popularizē drošības dienestus

Sveic labākos pedagogus  4. lpp.

foto: Māris Bomiņš

Foto: vineta bērziņa

Senioriem atklāj lapeni  3. lpp.

Turpinot pirms diviem gadiem iedibināto tradīciju, Ķekavas novada
Pašvaldības policija 24. septembrī aicināja ikvienu doties uz Ķekavu, lai
piedalītos Drošības dienas 2011 daudzveidīgajās aktivitātēs.
Turpinājums 9. lpp.
Drošības dienā bērni izrādīja lielu interesi par drošības dienestu ekipējumu.

Publicitātes foto

Oktobris – Spodrības mēnesis

Sudrabs vindsērfingā  10. lpp.

Paskrējis laiskais vasaras laiks, un
atnācis krāšņais rudens ar aktīviem
teritorijas, dārza un mājokļa sakopšanas darbiem. Šogad Ķekavas novadā
oktobris pasludināts par Spodrības
mēnesi, un Ķekavas novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus izmantot šī mēneša
priekšrocības un uzpost savu apkārtni.

Foto: Arta Platace

Izzina novada vēsturi  11. lpp.

Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja
Sigita Varika kā galveno Spodrības mēneša priekšrocību min to, ka šajā mēnesī
ir atļauts dedzināt bioloģiski noārdāmos
atkritumus – zāli, lapas, zarus un citas
augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas
nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai,
videi un mantai, kā arī netraucē apkārtējiem iedzīvotājiem. Pārējā laikā to darīt ir
aizliegts saskaņā ar jaunajiem Ķekavas
novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

foto: www.everystockfoto.com

Spodrības mēnesis – pavasarī un rudenī

Pēc Vides un labiekārtošanas daļas
informācijas, turpmāk ik gadu Ķekavas
novadā būs izsludināti divi Spodrības
mēneši. Rudenī – oktobris, taču pavasarī
Spodrības mēnesis tiks noteikts, izvērtējot laika apstākļu piemērotību teritorijas

uzkopšanai un uguns bīstamības līmeni.
Speciālisti lēš, ka tas, visticamāk, varētu
būs marts vai aprīlis, jo maijā jau lielākoties sākas paaugstinātas ugunsbīstamības sezona.
Turpinājums 2. lpp.
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2 Novada ziņas
Viedoklis

kaimiņa zemes, tad pēdējam ir tiesības nolasīt tajos augošos augļus, ciktāl viņš var
aizsniegt no savas zemes, un viņš iegūst tos
par savu īpašumu, tāpat kā no šiem zariem
uz viņa zemes nokritušos augļus. Kaimiņš
var arī prasīt, lai zarus apcērt līdz 4,5 metru
augstumam no zemes, bet, ja koka īpašnieks to nedara, tad viņš pats var nocirst zarus līdz minētam augstumam un paturēt sev.

Andris
Ceļmalnieks,
Daugmales
pamatskolas
direktors
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Šķirojam atkritumus

Oktobris – Spodrības mēnesis
Turpinājums no 1. lpp.

Rudenī stādām kokaugus

“Rudens ir labākais laiks lapu kokaugu stādīšanai,” atgādina labiekārtošanas
speciāliste Inta Arbačevska, vienlaikus
aicinot rūpīgi pārdomāt iecerēto sortimentu un, stādot īpaši liela auguma
kokus, piemēram, kastaņus, bērzus, kļavas, vītolus, liepas, ozolus, kuriem stumbru augstums sasniedz 20 līdz 30 metrus, izvēlēties pareizo stādīšanas attālu-

www.everystockfoto.com

Daugmales pamatskola jau otro mācību gadu nopelnījusi tiesības lietot Ekoskolas vārdu.
Mūsu skolā ekoidejas aizsākums bija
vienkārša vēlme piedalīties un, protams,
arī uzvarēt konkursos par izlietoto bateriju un makulatūras savākšanu. Katrai
aktivitātei, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu, ir jābūt motivētai. Tā it kā
vienkāršo savākšanas konkursu apaudzējām ar izglītojošiem pasākumiem – gan
tikšanās ar dažādiem jomas speciālistiem,
gan došanās ekskursijās uz konkrētiem
tematiskiem objektiem, gan individuālās
balviņas katram iesaistītajam, gan kolektīvās balvas aktīvākajām klasēm. Plānojot, gatavojot un īstenojot šīs paralēlās
aktivitātes, darbojās visi skolotāji un eko
tēma gluži dabiski ienāca skolas darbā.
Ko nozīmē būt Ekoskolai ikdienā? Ko
tas prasa no skolotājiem un darbiniekiem,
ko tas prasa no bērniem un viņu vecākiem? Tā ir domāšanas un rīcības ieradumu maiņa. Tas nozīmē ikdienā darīt sīkas,
pašsaprotamas, bet reizēm tik apnicīgi kaitinošas lietas: vienmēr izslēgt apgaismojumu, bez vajadzības netecināt ūdeni, kārtīgi
aizgriezt ūdens krānus, pirms došanās uz
veikalu padomāt, kur liksi iepirkumus,
šķirot atkritumus. Darīt to VIENMĒR
UN VISUR, ja tikai ir iespēja. Mudināt
pārējos rīkoties tāpat, iemācīties ieraudzīt
to sīko, netveramo saikni starp nomestu
papīra lapu un vēl augošu koku, un pats
svarīgākais – rast iekšējo pārliecību, ka
tas, ko darām, ir pareizi.
Mūsu Ekoskola ir atbildības izjūtas
veidošana par pasauli, sākot no tuvākās
apkārtnes un beidzot ar visu zemeslodi.
Varbūt skan pārlieku skaļi, bet mēs katrs
esam atbildīgi par mūsu kopējo nākotni.
Dzīvosim zaļi un pārdomāti!

mu no ēkām, žogiem un ceļiem.
“Pēc saņemtiem iesniegumiem par
atļaujām koku nociršanai redzam, ka pēc
vairākiem gadiem šie koki kļuvuši bīstami,
apdraud saimnieka un kaimiņu īpašumus.
Reti iedomājamies arī par liela auguma
koku vainagu radīto noēnojumu un rudenī
krītošām lapām,” atzīst speciāliste.
Tāpat viņa vērš iedzīvotāju uzmanību
uz to, ka saskaņā ar Civillikuma punktu par
apstādījumu lietošanas tiesību aprobežojumiem – ja koks izstiepj savus zarus virs

Diena bez auto arī Ķekavā

Iedzīvotājus nākamgad atkal sagaida
atkritumu izvešanas maksas palielinājums, jo ceļas dabas resursu nodokļa likme un sadzīves atkritumu izvešanas tarifs,
tādēļ būtiski, ka, šķirojot izlietoto iepakojumu, mēs varam samazināt maksu par nešķiroto atkritumu izvešanu – tīra sašķirotā
materiāla izvešana notiek bez maksas!
“Tā mēs varam samazināt kopējo atkritumu apjomu, kas nonāk poligonā un dabā
(plastmasas iepakojums nenoārdās pat
100 gadu laikā!), taupīt dabas resursus,
samazināt gaisa un ūdens piesārņojumu,
samazināt draudus cilvēka veselībai. Tādēļ
atkritumu šķirošana jāuztver kā iespēja taupīt un mainīt savus patērētāja ieradumus,
bet ne kā apgrūtinājums, uzsver Vides un
labiekārtošanas daļas vadītāja Sigita Varika.
Vineta Bērziņa

Pasludinot 22. septembri par Dienu
bez auto, šogad visā Eiropā jau desmito reizi iedzīvotāji tika aicināti atbalstīt
ilgtspējīgu mobilitāti – labākas pilsētas,

draudzīgākas un tīrākas dzīves vides
veidošanu.
Šīs dienas kulminācija pie mums,
Ķekavā, bija velobrauciens Ķekavas goda

aplis 2011, kura ietvaros tika veikts kopējās
veloķēdes (velosipēdi sastājas virtenē –
riepa pie riepas) mērījums. Šogad tās garums sasniedza 47 metrus, kas atkārtoja
pagājušā gada rezultātu.
Velobraucēju rindas šogad kuplināja arī
zirgu pajūgs – zirgu transports taču arī ir
viens no iespējamiem alternatīviem pārvietošanās veidiem! Paldies visiem dalībniekiem par atbalstu un dalību velobraucienā!
Velobrauciena laikā visiem bija iespēja iepazīt Ķekavu no cita skatu punkta un
Dienā bez auto iesākto arī turpināt ikdienā.
Kāds Ķekavas iedzīvotājs zināja stāstīt, ka
viņš ik dienu mēro ievērojamus attālumus
ar velosipēdu, gadā nobraucot gandrīz
2000 kilometrus!
Dārgāka degviela, sastrēgumi pilsētās
un vēlme dzīvot veselīgāk ir gana svarīgi
iemesli, lai vismaz uz kādu brīdi atteiktos
no automašīnas sniegtajām ērtībām.
Sigita Varika

Sešdesmit divas Latvijas izglītības
iestādes šajā mācību gadā par īpašiem
panākumiem ilgtspējīgas attīstības,
vides izglītības un vides aizsardzības
veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēma starptautisko Ekoskolas nosaukumu
un Zaļā karoga balvu. Daugmales pamatskola ieguva Zaļo diplomu un Latvijas Ekoskolas titulu, informē portāls
www.videsfonds.lv.
Arī pagājušajā mācību gadā Daugmales pamatskola saņēma Zaļo diplomu un
Ekoskolas nosaukumu, taču balvas skolām tiek piešķirtas tikai uz vienu mācību gadu un katru reizi jāizcīna no jauna.

Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņēma
Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija,
kuras sastāvā ir valsts institūciju un sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības
organizāciju pārstāvji.
Ekoskolu programma šobrīd ir populārākais vides izglītības modelis pasaulē. Tā
ir ANO Vides programmas un UNESCO
sadarbības partnere vides izglītībā un ir
pamats vides izglītības procesa organizēšanai skolās. Pašlaik Ekoskolu programmā
iesaistītas aptuveni 40 000 skolu 60 pasaules valstīs, piesaistot 6 miljonus skolēnu, tostarp Latvijā vairāk nekā 120 skolu,
apvienojot apmēram 20 000 skolēnu.

Programma Latvijā darbojas jau astoņus gadus, un tā kļuvusi par atpazīstamu
ietvaru skolu aktivitātēm vides izglītībā.
Programmā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde, kas vēlas savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas
attīstības jautājumiem.
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga
balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas
aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas
nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa
balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.
Vineta Bērziņa

Izbraucot Ķekavas goda apli

Foto: Līva Benete

Foto: no personīgā arhīva

Būt zaļiem ikdienā

Oktobris – Spodrības mēnesis

Daugmale notur Ekoskolas titulu
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Valdlaučos ziedo asinis

Zupas virtuve
Valdlaučos un Rāmavā

Aicināti visi maznodrošinātie!

Asins donoru diena Valdlaučos
pametuši vecāki un kuri savas jaunās ģimenes
raduši SOS ciematu ģimenēs.”
Akciju rīkoja SEB banka kopā ar

Valsts asinsdonoru centru un Ķekavas
novada pašvaldību.
Vineta Bērziņa

Foto: Līva Benete

Sociālās aprūpes centra iemītniekiem – lapene

Lapenes atklāšanā sociālā aprūpes centra iemītnieki

Lai nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu
un iespēju atpūsties svaigā gaisā Ķekavas sociālās
aprūpes centra klientiem,
pie centra izveidota skaista
lapene.
Ķekavas sociālās aprūpes centra iemītnieki atzinīgi
novērtēja lapenes izveidošanu, jo viņiem būs iespēja
paslēpties gan no lietus, gan
saules stariem, un par šo iespēju pateicās sociālās aprūpes centram, Ķekavas novada pašvaldībai un Sociālo

lietu komitejas priekšsēdētājam Igorim
Malinauskam.
Projekts realizēts, pateicoties Ķekavas
novada pašvaldības projektu konkursam,
kurā piedalījās Ķekavas starptautiskā sadraudzības biedrība un ieguva līdzfinansējumu projekta īstenošanai. Viens no konkursa mērķiem bija veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.
Projekta kopējā summa ir Ls 1320,
95 % no tiem ir Ķekavas novada pašvaldības piešķirtais finansējums, bet 5 % –
Ķekavas starptautiskās sadraudzības
biedrības līdzfinansējums.
Līva Benete

Baložos darbojas bērnu rotaļu centrs

 Līdzi jāņem trauks ēdiena ielikšanai
(1. un 2. ēdiens).
 Ja vēlas saņemt vairākas porcijas,
jāuzrāda Ķekavas novada pašvaldības sociālā dienesta izziņa par
trūcīgo skaitu ģimenē.
Zupas virtuvi organizē Katlakalna evaņģēliski
luteriskā draudze sadarbībā ar Ķekavas
novada pašvaldības sociālo dienestu,
SIA Nataroz un Rāmavas–Depkina muižu.

Jūs varat atbalstīt zupas virtuvi,
ziedojot Katlakalna ev. lut. draudzei:

Konta nr. LV56UNLA0002000701233
Reģ. nr. 90000303403
Norāde: Valdlauču un Rāmavas
zupas virtuvei

Par tīru vidi Katlakalnā
Šķiroto atkritumu tvertnes pretī
Katlakalna tautas namam novietotas iedzīvotāju ērtībām, lai varētu
izmest tīrus šķirotos atkritumus,
nemeklējot tuvāko daudzdzīvokļu
nama laukumu.
Taču daudzi iedzīvotāji un garāmbraucēji tās mēdz izmantot savu nešķiroto sadzīves atkritumu izmešanai,
tādā veidā citu kārtīgi sašķiroto materiālu sabojājot un bojājot ainavu – pārpildītie konteineri izskatās nepievilcīgi.
Lai situāciju vērstu par labu, rudenī
pašvaldība pastiprināti veiks privātmāju kontroli Katlakalnā – vai visi saimnieki apzinīgi noslēguši līgumus ar apsaimniekotāju par atkritumu izvešanu.
Ķekavas pagastā sadzīves atkritumus tiesīgs apsaimniekot SIA Veolia
vides serviss – tālr. 67461592.
Sigita Varika

Latvijas Sarkanā Krusta
darba laiki Plakanciemā

Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas
apriņķa
komiteja
informē,
ka
Plakanciemā Mežiniekos Palīdzības
istaba un Veselības istaba darbojas
ceturtdienās no pulksten 16.00 līdz 18.00.
No centra arhīva

Jau divus mēnešus ģimenes ar
bērniem var iepazīties ar bērnu rotaļu
un dienas pieskatīšanas centru Raibā
pupa Baložu pilsētā, kas, runājot tā
vadītājas Daces Dzerkales-Ruskules
vārdiem, radīts bērna priekam, drošībai, attīstībai un īsteni raibiem bērnības
piedzīvojumiem ikdienā un svētkos.
“Bērniem palīdzam iepazīt šo pasauli caur latviskām rotaļām un dziesmām,
praktiskām nodarbēm, izzinošiem stāstiem un vērojumiem, vaļsirdīgām sarunām un veselīgām pastaigām, savukārt
vecākiem esam palīgs bērna pieskatīšanā darba pilnā dienā, aizņemtos vakaros
vai nedēļas nogalēs. Tāpat vēlamies būt
arī sabiedrotais skaistu ģimenes svētku,
dzimšanas dienu, krustabu vai gadskārtu
svētku svinēšanā,” stāsta centra vadītāja.
Bērnu centrs, kurā uzņem bērnus vecumā no 1 līdz 5 gadiem, nodrošina rotaļnodarbības, pastaigas, diendusu un ēdināšanu trīs reizes dienā. Tas atvērts katru
darba dienu no plkst. 7.30 līdz 19.00, kā
arī darba dienu vakaros un brīvdienās –
pēc iepriekšēja pieteikuma.

Īsumā

Zupas virtuve atvērta no 2011. gada
3. oktobra līdz 30. decembrim pirmdienās un piektdienās:
 plkst. 12.00 pie Rāmavas–Depkina
muižas, Rāmavā;
 plkst. 13.00 Meistaru ielā 1, Valdlaučos
(pie bijušās VSKB caurlaides).
foto: NO SEB bankas arhīva

27. septembrī Valdlaučos notika
Asins donoru diena, kurā šogad asins
ziedoja vairāk nekā 100 cilvēku – SEB
bankas, Ķekavas novada pašvaldības
darbinieki un Valdlauču iedzīvotāji.
Šajā dienā no Valsts asinsdonoru centra saņemtos latus par nodotajām asinīm
bankas darbinieki ziedoja Latvijas SOS
bērnu ciematiem līdzekļus, papildinot līdz
šim asins donoru dienās saziedoto summu līdz vairāk nekā 1000 latiem.
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas
direktore Ilze Paleja: “Esam ļoti pateicīgi par
atbalstu jau četru gadu garumā, ko jūtam
ik dienu. Daudzi SEB darbinieki kļuvuši par
SOS bērnu ciematu ģimeņu pastāvīgiem
atbalstītājiem – regulāri ziedo naudu, iesaistās
SOS bērnu ciematu ģimeņu aktivitātēs,
piedalās talkās kopā ar bērniem, ziedo mantas ciematu bērniem un jauniešiem, kā arī jau
tradicionāli – ziedo naudu, ko saņem atlīdzībā
par donoru dienās nodotajām asinīm. Šādā
veidā vienu labu iniciatīvu – asins ziedošanu –
papildina otra – atbalsts bērniem, kurus
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Bērnu rotaļu un dienas pieskatīšanas centra Raibā pupa atklāšana
Lai nodrošinātu bērnam pilnvērtīgu un
drošu laika pavadīšanu, kā arī nodarbības –
gan individuāli, gan pa vecumposmiem –,
maksimālais bērnu skaits grupā ir 12 bērnu.
Tāpat centrs piedāvā arī pirmklasnieku
pagarinātās dienas grupu, – kamēr vecāki
vēl strādā, taču skolā stundas jau beigu-

šās, bet ceļš no Baložu vidusskolas līdz
mājām ir tāls.
Vairāk informācijas: zvanot pa tālruni
26524743 bērnu rotaļu un dienas pieskatīšanas centra Raibā pupa vadītājai Dacei
vai vietnē www.raibapupa.lv.
Vineta Bērziņa

Ķekavas pasta nodaļai
mainīts darba laiks
Latvijas pasts informē par
Ķekavas pasta nodaļas darba laika
izmaiņām.
Darba laiks:
 pirmdienās, trešdienās, piektdienās:
plkst. 8.00–18.00;
 otrdienās, ceturtdienās:
plkst. 8.00–17.00;
 sestdienās: plkst. 8.00–12.00.
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4 Izglītība
Īsumā

Radošuma nozīme
pedagogu darbā

Sveic labākos pedagogus

10. oktobrī Ķekavas kultūras
namā notika seminārs Radošuma
nozīme pedagoga profesionālās
darbības kvalitātes paaugstināšanā,
kurā piedalījās Ķekavas novada
izglītības iestāžu, metodisko apvienību un skolu metodisko komisiju vadītāji, informē Izglītības daļas
speciāliste Aija Āre.
Seminārā uzstājās Izglītības un
zinātnes ministrijas pārstāve Evija
Papule, kas klātesošos informēja par
aktualitātēm projektā Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kurā
aktīvi iesaistās arī Ķekavas novada
skolotāji un atbalsta personāls.
Par iekšējo radošo resursu apzināšanu un to nozīmi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanā stāstīja biedrības Zināšanu
un inovāciju sabiedrība valdes locekle
Vita Brakovska, kas ar savām idejām
un aicinājumu būt radošiem un pārsteidzošiem savu ideju īstenošanā aizrāva
arī mūsu novada sadarbības pašvaldības izglītības speciālistus festivāla VIA
Ķekava ietvaros Daugmalē rīkotajā
konferencē Projektu loma novada kultūrzinātnes un sporta attīstībā: izaicinājumi un risinājumi.
Vineta Bērziņa

Notiks jauniešu
konference

20. oktobrī Ķekavas kultūras
namā plkst. 13.30 pulcēsies jaunieši no Ķekavas, Salaspils, Olaines,
Siguldas un Garkalnes novada, lai
diskutētu par jauniešu iespējām
aktīvi līdzdarboties pašvaldības
darbā un novada sabiedriskajā dzīvē, informē Izglītības daļas vadītājas
vietniece Linda Zaķe.
Starpnovadu jauniešu konferences
dalībnieki varēs uzzināt par jauniešu
iespējam, kā sadarboties ar vietējo
pašvaldību, kā iesaistīties Latvijas jauniešu organizācijā TELLUS, Eiropas
Savienības programmas Jaunatnes
darbībā un organizācijas Junior
Achivment aktivitātēs.
Konferences otrajā daļā notiks
Ogres jauniešu kluba Projektu darbnīca
vadītā paneļdiskusija Kafija ar politiķiem, kur jaunieši un novada politiķi
spriedīs par jaunatnei aktuālajiem jautājumiem.
Vineta Bērziņa

Foto: Vineta Bērziņa

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ķekavas novada izglītības iestāžu pedagogu konkursa laureāti kopā ar Domes priekšsēdētāju Robertu Jurķi (pirmajā rindā no kreisās), Izglītības, kultūras
un sporta komitejas vadītāju Juri Jerumu (otrajā rindā no labās), Izglītības daļas vadītāju Vitoldu Krieviņu (pirmajā rindā no labās)
 Kristīne Strupiša no Ķekavas Mūzikas
skolas,
 Aina Ancīte no Ķekavas novada sporta
skolas.
Savukārt konkursa otra nominācija ir
Labākais skolotājs Ķekavas novadā
2011./2012. mācību gadā, to jau otro
gadu pēc kārtas ieguva Ķekavas Mākslas
skolas skolotāja, direktores vietniece
Zīle Ozoliņa-Šneidere. Šis tituls tiek piešķirts pedagogam ar visaugtāko punktu
skaitu no visiem pretendentiem, pamatojoties uz izglītības iestādes administrācijas
pedagoga darba izvērtējumu.
Šo konkursu rīko Ķekavas novada
pašvaldība. Nominācijas Labākais skolotājs izglītības iestādē 2011./2012. mācību
gadā ieguvējiem tiek piešķirta naudas
balva 100 latu apmērā, bet nominācijas
Labākais skolotājs novadā – 300 latus.
Lai nokļūtu laureātu vidū, pedagogu
darbu rūpīgi vērtēja gan katras izglītības
iestāžu skolotāji, gan vecāku un skolēnu
pārstāvji. Izglītības iestādes administrācija un metodisko komisiju vadītāji analizēja pretendentus pēc vairākiem kritērijiem,
piemēram, mācību procesa organizēšana
mācību stundā un sasniegtie rezultāti, pedagoga ieguldījums skolēnu individuālo
spēju attīstīšanā, audzēkņu
sagatavošana olimpiādēm,
konkursiem un skatēm, līdzdalība pedagoģiskās padomes darbā, profesionālās
ētikas normu ievērošana un
dalība Ķekavas novada sabiedriskajā dzīvē.
Lēmumu par nominācijas piešķiršanu pieņēma
konkursa komisija, kurā piedalījās pārstāvji no Izglītības,
Swedbank pārstāvis pārsteidza titula Labākais skolotājs Ķekavas kultūras un sporta komitejas
novadā 20011./2012. mācību gadā ieguvēju, paziņojot skolotajai un Izglītības daļas.
Vineta Bērziņa
par bankas dāvanu – klēpjdatoru.

Neilgi pirms Skolotāju dienas atzīmēšanas, 30. septembrī, Ķekavas kultūras namā pulcējās gandrīz 200 pedagogu, lai sveiktu Ķekavas novada izglītības
iestāžu pedagogu konkursa laureātus.
Nomināciju Labākais skolotājs
2011./2012. mācību gadā izglītības
iestādē ieguva 12 Ķekavas novada
pedagogi:
 Anna Miškina no Ķekavas vidusskolas,
 Valentīna Potapova no Baložu vidusskolas,
 Ilze Jasinska no Daugmales pamatskolas,
 Dzintra Medne no Pļavniekkalna
sākumskolas,
 Solvita Jurcika no privātās pamatskolas Gaismas tilts 97,
 Anita Kampa no pirmsskolas izglītības
iestādes Ieviņa,
 Iveta Griķe no pirmsskolas izglītības
iestādes Avotiņš,
 Monika Daļecka no pirmsskolas
izglītības iestādes Bitīte,
 Svetlana Tretjaka no pirmsskolas
izglītības iestādes Zvaigznīte,
 Zīle Ozoliņa-Šneidere no Ķekavas
Mākslas skolas,

Zīle Ozoliņa-Šneidere
MĀKSLINIECE UN SKOLOTĀJA

Būt radošam. Tāds ir dzīves moto.
Profesijas izvēle – māksliniece un ar
laiku arī skolotāja.
Padarīt ikdienu par sevis atdošanas,
izdalīšanas procesu, un tad atkal sevi
piepildīt ar jaunām idejām un emocijām.
Skolā viņa māca zīmēšanu, gleznošanu, keramiku un veidošanu. Īpaši
aizrauj piedalīšanās dažādos radošos
projektos kopā ar audzēkņiem. “Radoša
darbošanās un kopā būšana ir tikpat
svarīga bērniem kā arī man, jo tiek realizētas lieliskas idejas, iegūtas jaunas
prasmes un iemaņas strādāt grupā, tā
veidojas piederības izjūta skolai un konkrētai vietai. Un man ir liels prieks, ka
savu profesionalitāti varu nodot tālāk
audzēkņiem,” atzīst Zīle.
Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas nodaļa, maģistra grāds mākslas
apakšnozarē, kā arī dizaina pedagoga
pamatizglītība un piedalīšanās ar saviem darbiem dažādās izstādēs, plenēros, smilšu skulptoru festivālos Latvijā
un ārzemēs ir profesionalitātes rādītājs.
Latvijas mākslas izglītības sistēma
ir viena no spēcīgākajām pasaulē, un
Ķekavas Mākslas skolas audzēkņu darbu
godalgotās vietas starptautiskos konkursos
ir mākslinieces un skolotājas gandarījums.

Ķekavas Novads
2011. gada 11. oktobrī

Problēmas un risinājumi 5
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Par restrukturizāciju Kultūras aģentūrā
Artūrs Ancāns,
Ķekavas novada
pašvaldības
kultūras aģentūras
direktors

Pavisam nesen,
komentējot notikumus valstī, Mārtiņš Kazāks, kādas nozīmīgas bankas viens no vadošajiem darbiniekiem, teicis: “Lai arī cik nepieciešamas un
labas būtu reformas, tās vienmēr sastapsies ar pretestību. Ja tā nav, tad tās, visticamāk, nemaz nav reformas.” (http://www.
apollo.lv/portal/news/articles/251147)
Šī gada 31. martā Ķekavas novada
Dome pieņēma ļoti svarīgu lēmumu – tika
apstiprināta Ķekavas novada kultūras
stratēģija, kurai kā pielikums tika pievienots Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras (turpmāk tekstā – ĶNKA)
restrukturizācijas plāns. Kaut gan juridiski
Ķekavas novada kultūras iestāžu reorganizācija sākusies jau 2008. gadā, kad tika
pieņemts lēmums par ĶNKA dibināšanu,
bet turpināta 2009. gadā, kad notika novadu reforma, faktiskais darbs pie strukturālām pārmaiņām sācies tikai šogad.

mēneši. Kas tad ir noticis patiesībā
šajā laikā?
Pirmkārt, pateicoties jaunajam ĶNKA
pārvaldības stilam, izdevies ļoti augstā
līmenī noorganizēt starptautisku festivālu
VIA Ķekava. Atmetot visas bažas,
Ķekavas kultūras nama darbiniece Marija
Patmalniece noorganizēja lielisku pasākumu Daugmalē, savukārt Katlakalna tautas
nama vadītāja Aija Vitmane noorganizēja
izcilu Folkloras festivālu visa novada teritorijā, aptverot arī Salaspils novada teritoriju. Ilggadējā Ķekavas kultūras nama
vadītāja Vēsma Ozoliņa spēja pierādīt, ka
var strādāt arī ārpus kultūras nama – viņa,
pretimstāvot dažādām grūtībām, sarīkoja
kvalitatīvu koncertu baznīcā, kā arī lielkoncertu un zaļumballi brīvdabā. Doles
tautas nama vadītāja Velga Kūkuma sadarbībā ar muzeja darbinieci Aiju Grīnvaldi
izveidoja ļoti apmeklēto izstāžu ielu. Tā
varu turpināt vēl ilgi. Protams, pieminētās darbinieces to nedarīja vienas. Viņas
sadarbojās ar visiem – un tas ĶNKA ir
absolūts un pozitīvs jaunums.
Faktiskā darbībā pierādījās galvenā
restrukturizācijas ideja – nepieciešams izmantot kultūras darbinieku intelektuālo po-

ki – tā vietā, lai strādātu – nelietderīgi
izmanto pašvaldības resursus, viņiem
darbs jāpamet. Tieši tā arī noticis Baložu
kultūras namā.
Treškārt, veikts vairāku līmeņu ĶNKA
finansiālais un personāla audits, ieviesta
iekšējā normatīvā bāze un efektīga organizatoriskā hierarhija.
Ceturtkārt, neraugoties uz ierobežotajām budžeta iespējām, ĶNKA, pateicoties jaunajai organizatoriskajai sistēmai,
ietaupījusi ļoti lielus finanšu līdzekļus,
tāpēc radusies iespēja modernizēt Tūrisma informācijas centru, izveidot Kultūras
informācijas centru Liiba, izveidot interneta
portālu www.parkulturu.lv, ieguldīt vērā ņemamus līdzekļus ĶNKA mārketinga aktivitātēs, tostarp izveidot vienoto publisko tēlu
un lojalitātes programmu Drauga karte,
kura šobrīd apvieno jau vairāk nekā
2500 ĶNKA draugus.
Pieckārt, pirmo reizi novada vēsturē arī
kultūras nozarē apgūti ievērojami Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļi, realizēti
astoņi projekti par nepilniem 80 000 latu.
Sestkārt, ĶNKA darbinieku lojalitātes
stiprināšanai notiek darbinieku apmācības
angļu valodā un datorprasmēs.

“Pozitīva sadarbība un mērķtiecīgs darbs – tas ir vienīgais ceļš, kā ĶNKA
panākt savu virsuzdevumu – apmierināts Ķekavas novada iedzīvotājs!”
Kā iepriekš tika informēti kultūras darbinieki un Ķekavas novada iedzīvotāji,
restrukturizācijas plāns paredzēja daudzas pārmaiņas ĶNKA organizatoriskajā
struktūrā, tostarp jaunu ĶNKA pārvaldes
modeli, jaunu struktūrvienību izveidi vai
esošo apvienošanu, jaunu finansēšanas
modeli. Restrukturizācijas plāns paredzēja
arī likvidēt kultūras namu un tautas namu
vadītāju amatus, to vietā izveidojot amatus, kas pārvaldītu kultūras nozari kopumā. Restrukturizācijas pamatmērķis bija
panākt efektīvāku ĶNKA pārvaldības mehānismu un samazināt administratīvos izdevumus, tos novirzot mākslinieciskajiem
procesiem.
Diemžēl daļā sabiedrības restrukturizācijas plāna ideja nebija līdz galam saprotama, tādēļ ĶNKA vadība saskārās ar
dažu iedzīvotāju protestiem. Protams, šo
šaubu un nezināšanas mirkli izmantoja arī
daži vietējie politiķi, kuri, lai celtu savu popularitāti, ne tikai maldināja sabiedrību par
ĶNKA restrukturizācijas mērķiem un norisi,
bet arī centās diskreditēt ĶNKA vadības
jaunās idejas. Iedzīvotājiem tika apgalvots, ka turpmāk kultūras nami tiks slēgti,
tajos tiks ierīkotas spēļu zāles un ofisi,
amatierkolektīvi pārstās darboties – notiks
absolūts novada kultūras pagrimums...
Kopš Ķekavas kultūras pavasara
revolūcijas pagājuši vairāk nekā seši

tenciālu tajos jautājumos, kuros viņi ir visspēcīgākie. Iespēja darbiniekam darboties
ārpus viņa tiešās darba vietas – konkrēta
kultūras nama – darbinieku padarīja radošāku, izdomas bagātāku un produktīvāku.
Zuda absolūti nevajadzīgā saspringtā konkurence starp kultūras namiem.
Tieši tāpēc Aijai Vitmanei piedāvāts
darba paaugstinājums, un viņa pieņēmusi jauno izaicinājumu – kļuvusi par visas
ĶNKA amatierkolektīvu projektu vadītāju.
Arī Vēsmai Ozoliņai piedāvāts darba paaugstinājums – kļūt par kultūras stratēģijas projektu vadītāju, kas turpmāk būs
viens no atbildīgākajiem amatiem ĶNKA.
Otrkārt, neraugoties uz dažādām
iepriekš paustām bažām, – neviens
darbinieks restrukturizācijas procesa dēļ no darba nav atlaists. ĶNKA,
izvērtējot saņemtos priekšlikumus, ieteikumus, arī sūdzības, meklē visus
iespējamos veidus, lai mūsu darbinieki
arī turpmāk būtu mūsu darbinieki. Atradīsim darbu arī sargiem, kuru amatus
likvidēs, jo turpmāk iestādes apsargās
profesionāls apsardzes uzņēmums.
Protams, turpmākajai sadarbībai ir
viens nosacījums: darbiniekam jāgrib
strādāt. Sliņķiem ĶNKA nav vietas.
Mums ir bijušas dažāda līmeņa problēmas ar Baložu kultūras nama vadošajiem darbiniekiem, bet tam nav nekāda
sakara ar restrukturizāciju. Ja darbinie-

Septiņkārt, šomēnes ĶNKA oficiāli pārņēmusi no novada Domes visu reklāmas
un sludinājumu stendu apsaimniekošanu.
Tagad no ĶNKA būs atkarīgs, vai arī šajā
nozarē ir kārtība.
Savukārt pateicoties Ķekavas novada
Domes lēmumam, esam guvuši papildu
finansējumu, ar kuru esam siltinājuši Doles
tautas nama koncertzāli, veikuši remontdarbus Ķekavas kultūras namā, tostarp
iegādājuši jaunus krēslus, aprīkojuši
namu ar signalizāciju un mainām pirmā
stāva logus.
Man pašam vislielākais prieks šajā laikā ir par to, ka ĶNKA darbinieki sapratuši –
restrukturizācija nenozīmē iznīcību vai
darba zaudēšanu. Daudzi darbinieki kopš
šī gada pavasara vairākkārt izteikuši atbalstu labām pārmaiņām un galvenais – nākuši paši ar jauniem ierosinājumiem. Man
šķiet – restrukturizācijas process lēnām
virzās uz pozitīvu iznākumu, kur katrs iesaistītais sapratīs, ka pārdomātas un profesionāli organizētas pārmaiņas nozīmē
kopējo izaugsmi.
Šobrīd ĶNKA ir laba darba atmosfēra,
iespējams, tas ir tāpēc, ka mēs lepojamies
ar mūsu 102 darbiniekiem, lepojamies ar
mūsu 36 kolektīviem un mūsu 1100 amatiermāksliniekiem. Ceru, ka neviens vairs
nemēģinās traucēt ĶNKA pārmaiņu procesam – destruktīvas darbības rezultātā
nav iespējams panākt neko. To pierāda

pavasara revolūcijas iniciatīvas grupas
neveiksmīgā darbība. Neveiksmīgākajiem
deputātiem būtu jāsāk pildīt savus deputāta pienākumus, nevis jāturpina traucēt
ĶNKA darbs.
Pozitīva sadarbība un mērķtiecīgs
darbs – tas ir vienīgais ceļš, kā ĶNKA
panākt savu virsuzdevumu – apmierināts
Ķekavas novada iedzīvotājs!
Mēs maināmies, lai būtu pieejamāki
jums! Tādēļ mums ir svarīgi, kā jūs mūs
novērtējat. Vislabākais mūsu darbības
vērtējums būs jūsu klātbūtne mūsu bibliotēkās, muzejā, kultūras centros, koncertos
un cita veida pasākumos.
Par kultūru!
ĶNKA darbinieku viedokļi, atbildot
uz jautājumu: “Ko jūs domājat par pārmaiņām kultūras aģentūrā?”
Aija Vitmane (bijusī Katlakalna
tautas nama vadītāja, šobrīd ĶNKA
amatiermākslas projektu vadītāja):
“Izdzīvos tas, kurš pārmainīsies, vai ne?
Godīgi teikšu, neesmu lielā sajūsmā, bet
pieņemu jauno amatu kā izaicinājumu.
Jebkuras pārmaiņas nāk līdzi ar neziņu,
daudzas lietas jāskata citām acīm. Labi,
ka daudz kas tiks sakārtots. Jebkura
restrukturizācija – tā ir neziņa, zināms
risks, tomēr ir arī izaicinājums. Mana pieredze kultūras darbā ir gana liela, tāpēc
varu atļauties šādu izaicinājumu.”
Velga Kūkuma (bijusī Doles tautas
nama vadītāja, šobrīd ĶNKA fotogrāfe):
“Jebkura reorganizācija, pat pati nepieciešamākā, ir smags process, īpaši tad, ja reorganizācija aģentūrā notiek tik ilgi – kopš
2009. gada. Visi ĶNKA direktori saskārušies ar ļoti lielu pretestību no dažu kultūras
darbinieku puses, pat veicot pašas mazākās pārmaiņas. Manuprāt, visi saprot, ka
strādāt, kā tas bijis kopš padomju laikiem,
kad ir viens vadītājs un ap viņu tiek veidotas interešu grupas, – vairs nav efektīvi.
Un ir jāizmanto tas pluss, ka ĶNKA ir liela organizācija, līdz ar to ir iespēja strādāt, izmantojot mūsdienu menedžmenta
instrumentus.
Jau no pašas aģentūras dibināšanas
ir pieļautas virkne komunikācijas kļūdu,
līdz ar to cilvēki reorganizāciju uztver kā
savas darbavietas zaudēšanu, kaut gan
būtu labi, ja šiem pašiem darbiniekiem
būtu iespēja arī jaunajā aģentūras modelī iegūt darbu (apgūstot kaut ko jaunu vai
uzlabojot esošās prasmes), jo jaunus darbiniekus nemaz tik viegli nevar eksportēt
un paiet pietiekami ilgs laiks, kad šis cilvēks iekļaujas vidē un sistēmā. Cilvēkiem
jāsāk strādāt kopā, tāpat kā tas bija festivāla VIA Ķekava laikā, un tā bija pirmā reize, kad visi (varbūt gandrīz visi) strādāja
kopā, domājot par vienotu mērķi.”
Rūdolfs Bērtiņš (kora Mozaīka
mākslinieciskais vadītājs): “Neesmu
vēl līdz šim izjutis, ko tas nozīmē. Katrā
ziņā, tas ir cēls mērķis, samazināt štata izmaksas, lai vairāk līdzekļu atvēlētu
pašdarbības kolektīviem.”
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Ūdenstūrisma entuziasti un aktīvās atpūtas cienītāji
Izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros
LEADER programmas projektu konkursa iespējas, biedrība Piedzīvojumu
parks izveidoja laivu nomu un izstrādāja ūdenstūrisma maršrutus Ķekavas
novada teritorijā.
Jau izsenis Ķekava bijusi slavena ar
saviem straujūdens airēšanas mačiem,
kuri Padomju Savienības laikā norisinājās
Ķekaviņas upē pavasara un rudens sezonā,

pulcējot lielu skaitu sportistu un interesentu.
Lai gan šobrīd šāda mēroga sacensības Ķekavas novadā nenotiek, tomēr esošās ūdenstilpnes piesaista aizvien vairāk
ūdenstūrisma entuziastus un aktīvās atpūtas cienītājus.
Sausā Daugava un Daugavas pamatgultne joprojām ir pievilcīgas vietas gan
smaiļotājiem, gan kanoe airētājiem, gan
arī cilvēkiem, kuri aizraujas ar ūdens motocikliem un motorlaivām, bet virkne mazo

upīšu un ūdensbaseinu joprojām ir neapgūtas teritorijas.
Palielinoties aktīvā dzīvesveida piekritēju skaitam, biedrība Piedzīvojumu parks
realizēja projektu, iegādājoties kanoe laivas un pārgājienu kajaku, kā arī izstrādājot ūdenstūrisma maršrutus. Biedrības
vietnē www.piedzivojumuparks.com, kā
arī sadarbības partnera skvoša dārza
Zanzibāra vietnē www.zanzibara.lv ir pieejami izstrādāto un izpētīto ūdenstūrisma
maršrutu apraksti un GPS koordinātes.
Ķekavas novadā laivošanai navigācijas periodā izmantojamas vairākas ūdenstilpnes. Mierīgākas atpūtas cienītājiem un
plašumu mīļotājiem interesanti būs ūdenstūrisma maršruti pa Daugavu un Sauso
Daugavu. Ekstrēmo sajūtu mīļotāji būs sajūsmināti par straujūdens slaloma iespējām
Ķekaviņas upē pavasarī un rudenī. Savukārt
pirmatnējas dabas un klusuma cienītāji var
doties izbraucienos pa Daugavas–Misas
kanālu 11 km garumā, kā arī laivot pa Misas
upi. Īpašs ir maršruts pa Bērzenes upi, kas
vēl nav līdz galam izpētīts.
Lai nodrošinātu laivu nomas un ūdenstūrisma maršrutu pieejamību iespējami
plašākam interesentu lokam, biedrība piedāvā laivu nomas iespējas visā Latvijas
teritorijā. Plašāka informācija pieejama, zvanot Reinim Zobenam pa tālruni
22066443 vai rakstot uz e-pasta adresi
info@piedzivojumuparks.com.
Uz tikšanos pie ūdeņiem!
Māris Belovs

Palielinās zirgu mīļotāju pulks
Pateicoties Ķekavas novada pašvaldības projektu konkursam, biedrība Daugmales zirgi realizēja projektu
Mācību izjāžu nodrošināšana bērniem
un jauniešiem.
Projekta ietvaros biedrība iegādājas
dresētu, paklausīgu un draudzīgu zirgu,
kas piemērots bērnu un jauniešu apmācībām gan bez iemaņām, gan ar pamatiemaņām jāšanas sportā.
Lai iegādātos mācību izjāžu un treniņu nolūkiem piemērotu zirgu, biedrība kā
primāro noteikumu izvirzīja vajadzību, lai
zirgs būtu apmācīts, kordots, miermīlīgs
un paklausīgs. Kādēļ šādas prasības?
Mācību zirgu izmanto daudzi bērni un jaunieši, kuriem nav iepriekšējas pieredzes
un iemaņu jāšanas sportā, kā arī daļai tā
ir pirmā saskarsme ar šo cēlo un eleganto
dzīvnieku. Piedāvājot iesācējiem apmācītu un trenētu sporta zirgu, kuram ir straujš
raksturs un plaša, elastīga gaita, pastāv
tomēr zināms traumu faktors, jo bērns vai
jaunietis var zirgu nenovaldīt un gūt nopietnus savainojumus.
Apzinot vairākas zirgaudzētavas, kā
arī privātos zirgu īpašniekus, tika izvēlēta
ļoti miermīlīga un paklausīga ķēvīte Silfīda,
kura jau šobrīd bauda jauno māju piedāvāto plašumu un brīvību, kā arī labprāt vizina bērnus un jauniešus.

Foto: www.pdf-pape.lv

Ķekavas novada projektu konkursā
apstiprināti astoņi projekti, četri no
tiem vērsti uz neformālās izglītības veicināšanu.
Konkursā pavisam tika pieteikti 19 projekti. Ideju īstenošanai pašvaldības finansējums līdz 1500 latiem tika piešķirts šādiem četriem projektiem.
• Publisks multifunkcionāls sporta un
izklaides laukums, SIA Garozu Ķēķis. Projekta mērķis – uzlabot iepriekšējā ziemā primitīvi radīto, bet tautā iecienīto slidotavu, izveidojot to par sporta un izklaides laukumu, kuru
varētu izmantot dažādām aktivitātēm ne tikai
ziemā, bet arī vasarā, piemēram, ielas basketbola, volejbola un badmintona spēlēm.
• Pontonu laivu piestātnes veidošana Nāves salā, biedrība Daugmales
skolai. Projekta mērķi ir popularizēt Nāves
salu Latvijas iedzīvotāju vidū, veicināt ekskursiju organizēšanu skolēniem, lai bērni
pilnveidotu savas vēstures zināšanas, kā
arī nodrošināt drošu nokļūšanu uz salu.
• Jauniešiem par Latvijas vēsturi, biedrība Latvijas Mazpulki. Projekta mērķis – izmantojot mūsdienīgas un atraktīvas metodes, veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos novada
vēstures izpētē. Projekta laikā, piemēram, tiks
sagatavota interaktīva vēstures izzināšanas
programma 5.–9. klasēm par Latvijas un novada vēsturi, organizēts vēstures konkurss un
Latvijas Mazpulku projektu forums.
• Aktīvās atpūtas laukums Baložos, apsaimniekošanas biedrība Smilšu 6. Projekta
mērķis ir piedāvāt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem un senioriem vienā
no Baložu pilsētas mikrorajoniem, aprīkojot
publiski pieejamu aktīvās atpūtas laukumu ar
bērnu rotaļu iekārtām, volejbola un strītbola
laukumiem un dārza mēbelēm.
Savukārt pārējie četri apstiprinātie projekti vērsti uz neformālās izglītības veicināšanu, šie projekti pretendēja uz finansējumu līdz Ls 500.
• Rokdarbi un to pielietošana pirmsskolas izglītības iestādē, biedrība Līdaga.
Projekta ietvaros notiks četras radošās darbnīcas, kurās pedagogi un bērnu vecāki varēs
apgūt filcēšanu, dekupāžu, ziepju gatavošanu
un bērnu sejas apgleznošanas mākslu.
• Skaitāmpantu un pirkstu rotaļu nozīme
bērnu fiziskajā un emocionālajā attīstībā,
pirmsskolas izglītības iestāde Ieviņa. Projektā
paredzēts īstenot lekciju kursu bērnudārza speciālistiem un vecākiem bērnu valodas, dzirdes
un mācīšanās spēju attīstības sekmēšanai.
• Angļu valoda darbā ar datoru pensijas vecuma personām, Ķekavas novada pensionāru biedrība Polārblāzma.
• Angļu valodas kursi pedagogiem, Pļavniekkalna sākumskola. Konkursa komisija šo
projektu apstiprināja ar nosacījumu, ka puse no
apmācībās iesaistītajiem jābūt Katlakalna iedzīvotājiem, kuri nav šīs skolas pedagogi.
Ķekavas novada projektu konkurss
šogad tika izsludināts atkārtoti, lai apgūtu
šī gada pašvaldības budžetā paredzēto
finansējumu. Pirmajā reizē konkursā apstiprināja 25 projektus.
Vineta Bērziņa

Izstrādā ūdenstūrisma maršrutus

foto No biedrības Piedzīvojuma parks arhīviem

Noslēdzies novada
projektu konkurss

Palielinās zirgu mīļotāju pulks
Izjādes notiek Daugmalē, netālu no
galvenā ceļa. Braucot Daugmales virzienā,
jūs redzēsiet lielu norādi – Zirgu izjādes.
Tur jānogriežas un jājautā pēc staļļa saimnieces Ievas.
Izjādes, treniņi jāšanā, apmācības, kā

arī izjādes brīvā dabā un vizināšana ar
pajūgu un ponijiem iespējama, iepriekš
sazvanot biedrības valdes priekšsēdētāju
Ievu Eglīti pa tālruni 26329992. Lai raita
un patīkama izjāde!
Māris Belovs

Ķekavas Novads
2011. gada 11. oktobrī

problēmas un risinājumi 7

Pašvaldība izmantos saules enerģiju
izglītības iestādes IEVIŅA ēkā peldbaseina ūdens sildīšanai no atjaunojamiem energoresursiem ietvaros, kas
tika atbalstīts Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursā Atjaunojamo energoresursu
izmantošana
siltumnīcefekta
gāzu
emisiju samazināšanai. Projektu, kuru
75 % finansē KPFI, plānots īstenot līdz
2012. gada jūlijam.

Foto: www.google.com

Sporta klubu apsildīs saules siena

Saules kolektori
Rūpējoties par tīru vidi un domājot,
kā ietaupīt pašvaldības izmaksas par
siltumu, Ķekavas novada pašvaldība
šogad uzsāk īstenot divus projektus,
kas vērsti uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, uzstādot saules
kolektorus bērnudārzam Ieviņa un Ķekavas sporta klubam.

Ar sauli uzsildīs peldbaseina ūdeni

Šobrīd pirmsskolas izglītības iestāde
Ieviņa peldbaseina ūdeni uzsilda ar gāzes
apkures katla palīdzību. Taču, šim mērķim
izmantojot saules kolektoru, būs iespējams daļēji aizstāt patērēto siltumenerģiju,
līdz ar to gada laikā ietaupot 97,61 MWh
siltumenerģijas un samazinot CO2 emisiju
par 25,76 tonnām.
“Pēc sākotnējiem ieguldījumiem enerģija no saules turpmāk tiek iegūta praktiski
par brīvu, bet ieguldīto naudu var atgūt ļoti
īsā laikā; saules enerģijai nevajag degvielas, tāpēc to neietekmē energoresursu
cenu kāpums, tā nepiesārņo apkārtējo
vidi, nerada smakas un darbojas ļoti klusi.

Saules enerģija tiek saražota tiešu tur, kur
tā vajadzīga, un tās sistēmām praktiski
nav nepieciešama apkalpošana,” saules
enerģijas priekšrocības uzskaita Jānis
Ruško, Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks.
Lai sasniegtu minētos rādītājus, projekta ietvaros plānots uzstādīt saules kolektoru sistēmu ar kopējo jaudu 67,32 kW.
Plakano saules kolektoru un pārējo sistēmas palīgiekārtu (stratifikācijas boileram,
siltummainim, solārai stacijai, izplešanās
traukam) kalpošanas laiks tiek lēsts līdz
25 gadiem.
Arī uzturēšanas izmaksas ir minimālas,
jo saules kolektori ir no nerūsējošiem un
videi draudzīgiem materiāliem un neprasa
speciālu un regulāru apkopi. Pēc J. Ruško
teiktā, tikai reizi trijos gados pašvaldības
tehniskajiem darbiniekiem būs jānomaina
solārais šķidrums.
Saules kolektoru sistēma tiks uzstādīta projekta Oglekļa dioksīda emisiju
samazināšana, uzstādot saules kolektoru sistēmu Ķekavas pirmsskolas

Arī Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, piesaistot Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta līdzekļus, uzstādīs
Ķekavas sporta klubā saules sienu sistēmu, kas apsildīs un nodrošinās svaiga
gaisa plūsmu iekštelpās, informē Sporta
aģentūras direktore Dace Cīrule.
Darbi noritēs projekta Saules kolektora sistēmas uzstādīšana Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras ēkai
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ietvaros.
Pēc viņas teiktā, šāds solis alternatīvo
energoresursu izmantošanas virzienā
sperts, lai, izmantojot saules starus, samazinātu siltumenerģijas vajadzības sporta kluba telpu apsildīšanai, kas pašvaldī-

bai ļaus ietaupīt līdzekļus par siltumu, kā
arī samazinātu kaitīgo izmešu CO2 daudzumu atmosfērā.
Ņemot vērā, ka siltumenerģijas sadalījums sporta ēkā nav vienmērīgs, saules
apkures sistēmas tehnoloģija risinās gaisa
temperatūras izlīdzināšanas problēmas.
“Tā nodrošinās ne tikai vienmērīgu siltumu,
svaiga gaisa apriti, bet arī vasarā darbosies
kā kondicionieris,” skaidro D. Cīrule.
Lai nodrošinātu nepieciešamo piesildāmā gaisa daudzumu, plānots uz vienas sporta kluba ārsienas uzstādīt metāla
loksnes melnā krāsā ar laukumu 250 m2
(tām ir augstākā saules enerģijas absorbēšanas spēja), kā arī 20 cm attālumā no
ārējās sienas – saules absorbējošos metāla paneļus.
Pēc ražotāju aplēsēm, saules sienu sistēma vidēji saražo no 500 līdz 700 kWh/m2
katru gadu, bet saulainās dienās katrs
kvadrātmetrs paneļa pat vairāk nekā 46 W
siltuma enerģijas stundā. Savukārt mākoņainās dienās paneļi darbojas kā ventilējamā gaisa recirkulācijas sistēma. Ikgadējie
enerģijas ietaupījumi aukstākajos ziemas
mēnešos lēšami no 15 līdz 40 latiem par
kvadrātmetru.
Vineta Bērziņa

Baseina siltummainis
1. Solārie kolektori SB 25 (2 gb).
2. Solārais vadības bloks COMFORT ar sūkņiem.
3. Boileris 200 litri DC.
4. Solārais spiediena trauks 18 litri.
5. Solārais sūknis WILO ST 25-63 P.
Saules ūdens uzsildīšanas iekārtas darbības shēma

Pētīs ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
Ķekavas novada pašvaldība uzsākusi
īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu,
kura ietvaros tiks izglītoti Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību speciālisti
par energoefektīvu pašvaldības ielu un
sabiedrisko vietu apgaismojumu, kā arī

tiks sagatavots finanšu ekonomiskais
pētījums šāda apgaismojuma izveidei
Ķekavā, informē Ķekavas novada pašvaldības Attīstības daļa.
Šāda projekta būtisko nozīmi apliecina
Ķekavas novada attīstības stratēģijas
ietvaros veiktās iedzīvotāju aptaujas
rezultāti, norādot, ka iedzīvotājiem pirmajā
vietā ir novada infrastruktūras sakārtošana, tostarp ielu un sabiedrisko vietu
apgaismojuma izveide.
Pēc projekta īstenotāju domām, apzinot
iespējas, kā Ķekavā ieviest energoefektīvu

pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu, un nākotnē to realizējot, tiks
ietaupīti pašvaldības līdzekļi par elektrību,
kā arī tiks risināti ar drošību saistītie jautājumi, proti, samazināsies risks iedzīvotājiem
iekļūt ceļu satiksmes negadījumā, noziedzības un kārtības pārkāpumu skaits.
Projekta ietvaros tiks rīkotas mācības,
kuru laikā klātesošie iegūs noderīgas zināšanas par mūsdienu jaunākajām energoapgādes iespējām un risinājumiem,
kas ļautu pielietot efektīvākas metodes
apgaismojuma nodrošināšanai pašval-

dības teritorijā, tā ietaupot pašvaldības
naudu. Tāpat tiks apgūta ārvalstu pieredze pašvaldību un sabiedrisko vietu
energoefektīva apgaismojuma izveidei,
piesaistot Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu finansējumu.
Projekts Ķekavas novada pašvaldības
administratīvās kapacitātes stiprināšana,
veicot pētījumu par energoefektīvu pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu 100 % (aptuveni 16 000 latu apmērā)
tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda.
Vineta Bērziņa
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8 dažādi
Sveicam
Nez no kurienes uzradies tas –
Klēpī ievēlies kamolīt’s mazs.
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2011. gada SEPTEMBRĪ
reģistrēti jaundzimušie
Aleksandrs Adams Siliņš,
Amanda Snipke,
Anna Šavlovska,
Arsēnijs Šavlovskis,
Daniela Visere,
Ernests Kokorišs,
Frederika Siliņa,
Haralds Gailītis,
Iļja Cvetkovs,
Jānis Pudāns,
Jānis Tomsons,
Jekaterina Sobačkina,
Junora Keita Puļa,
Kirills Visockis,
Laura Vēvere,
Lauris Fabriks,
Madara Boša,
Melānija Hudoleja,
Ralfs Šteinerts,
Vasiļisa Suzdaļenko.

Ķekavas novada Dome sirsnīgi
sveic mazuļus un viņu vecākus!

Izdzert no zemes to krāsu, to smaržu,
kas tikai manā ziedā var ziedēt, –
ar saknēm, ar sirdi to vienīgo garšu,
ko puķes un koki, un stādi prot
savā dzīvē tik vienkārši izdzīvot!
(L. Brīdaka)

Ķekavas novadā OKTOBRĪ
90 gadu jubileju svin
ķekavas pagastā
Pēteris Pētersons,
Velards Baumanis.

80 gadu jubileju svin
ķekavas pagastā
Austra Šulce,
Biruta Liekne,
Gunārs Kalcenaus,
Jāzeps Barkevičs,
Jāzeps Katkevičs,
Nadežda Černoucka,
Savelijs Jakovļevs,
Valērija Zvirbule.
Baložu pilsētā
Vera Romanovska,
Valentīns Draguns.

Vēlot veselību, izturību un dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic Ķekavas novada Dome.
Caur gadiem skan vēl kāzu maršs,
Skan svinīgs, aicinošs kā todien,
Jūs atskatoties zināt šodien,
Cik daudz kas kopā jāpārvar.

Sveicam Irmu un Jāni Gabrus
Zelta kāzu jubilejā!
Lai jūs arī turpmāk mīl un saprot uz
zemes un eņģeļi sargā no debesīm!
Ķekavas novada Dome

Līdzjūtība
Jau atkal viena zvaigzne
Tur augšā šonakt dziest,
Sirds, visu atdevusi,
Beidz priecāties, beidz ciest.
(A. Štrauss)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2011. gada SEPTEMBRĪ
reģistrēti mirušie

Aleksandrs Ļisicins (1957),
Anna Ameļčenko (1934),
Eduards Šļujevs (1975),
Elmārs Gabrāns (1951),
Elmārs Pēteris Neizaks (1940),
Ilmārs Kuļikovskis (1928),
Ivans Raudive (1949),
Jānis Līberts (1924),
Lidija Batņa (1934),
Marija Raudzepa (1953),
Milija Velta Jēkabsone (1929),
Rasma Bērziņa (1931),
Ripija Vancane (1932),
Skaidrīte Rumpe (1921),
Viktorija Mackeviča (1923).
Ķekavas novada Dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem!

Ķekavas Mūzikas skolas
kolektīvs izsaka visdziļāko
līdzjūtību direktorei
Daigai Ventniecei,
atvadoties no tēva.

Es piedzimu pasaulē,
Lai kopā ar tevi satiktu ik rītu,
Es piedzimu pasaulē,
Lai tavas rokas sasildītu
Ne tikai dienu, ne tikai mūžu
Zem debesīm zilgām,
Divus mūžus, trīs mūžus daudz ilgāk.
(A. Elksne)

Novēlot savā sirdī saglabāt mīlestības
dimantu arī turpmāk, sveicam

Helēnu un Gunāru Vegnerus
65 gadu kāzu jubilejā,
kura tiks svinēta 23. oktobrī!
Ķekavas novada Dome

Kā baltas asteres lai uzzied jūsu dienas,
ko it nekāda salna nespēj dzelt,
lai ne vien gredzeni jūs dzīvē vieno,
bet sirdīs saglabātais uzticības zelts!

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2011. gada SEPTEMBRĪ
SALAULĀTI
Vadims Gorbatjuks un Viktorija Petrova,
Ainārs Klaks un Ina Buķe,
Arturs Kļava un Sigita Sniķere,
Jānis Meldrājs un Zane Tannenberga,
Toms Strazdiņš un Ilva Vastlāve,
Mārtiņš Voicišs un Ginta Dičpetere,
Imants Horsts un Sanita Livčāne
(Doles–Ķekavas ev. lut. draudzē).

APSVEICAM!

Ķekavas novada Dome

Apstiprināti ar Ķekavas novada Domes 2011. gada 30. augusta sēdes
lēmumu Nr. 4 § 21. (protokols Nr. 16)
Saistošie noteikumi Nr. 15/2011

Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras
aģentūras maksas pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūras likuma 17. panta otro un ceturto daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka Ķekavas novada
pašvaldības kultūras aģentūras (turpmāk –
Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus
saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem
Aģentūra saņem skaidras naudas norēķinu
veidā Aģentūras kasē un bezskaidras naudas
norēķinu veidā ar kredītiestāžu palīdzību.
3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to
saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā
arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības
nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
4. Lai rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, nomniekiem var tikt piemērota
nomas maksas atlaide līdz 50 %, gadījumos,
kad nomnieka paredzētais pasākums atbilst
aģentūras sniegtajām funkcijām. Atlaidi nomniekam ar rīkojumu piemēro aģentūras direktors,
pamatojoties uz kultūras nama (tautas nama)

vadītāja iesniegumu par to, ka nomnieka pasākums atbilst aģentūras funkcijām. Kultūras
aģentūras telpu bezmaksas izmatošanai tiek
noteiktas šādas prioritātes: Pašvaldības iestāžu
organizēto pasākumu vajadzībām (uz rakstiska iesnieguma pamata) vai sabiedriskā labuma organizāciju, kas reģistrētas vai darbojas
Ķekavas novada teritorijā, organizēto pasākumu
vajadzībām (uz rakstiska iesnieguma pamata).
Roberts Jurķis,
Domes priekšsēdētājs
Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2011
Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras
aģentūras maksas pakalpojumiem, paskaidrojuma rakstu un pielikumu var iepazīties:
 interneta vietnē www.kekavasnovads.lv
sadaļā Tiesību akti vai
 Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros: Ķekavā (Gaismas iela 19,
k. 9), Baložos (Uzvaras prospektā 1a) un
Daugmalē (Salnas).

Paziņojums par Baložu pilsētas teritorijas
plānojuma grozījumu sabiedrisko apspriešanu

Ar Ķekavas novada Domes 2011. gada 29. septembra lēmumu Nr. 2 § 3. Par Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma 2008.–2020. gadam,
2011. gada grozījumu 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 18) sākta Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskā apspriešana.
Sabiedriskā apspriešana noteikta no 2011. gada
12. oktobra līdz 24. novembrim.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis
ir veicināt pakalpojumu nodrošināšanu sabiedrības
interesēs, nosakot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu jaukas sabiedrisko un darījumu apbūves teritorijas nekustamajos īpašumos Baložu iela 7 (kadastra
numurs 8007 001 0401) un Rīgas iela 19 (kadastra
numurs 8007 002 1310).
Sabiedriskās apspriešanas sapulce tiek organizēta 2011. gada 3. novembrī plkst. 18.00–20.00
Baložu pilsētas pārvaldes sēžu zālē, Uzvaras prospektā 1A, Baložos.
Ar teritorijas plānojuma 1. redakcijas materiāliem,

spēkā esošo teritorijas plānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Baložu pilsētas pārvaldē un
pašvaldības vietnē www.kekavasnovads.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādei sabiedriskās apspriešanas laikā rakstveidā iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā (jebkurā no
pārvaldes ēkām) vai nosūtot pa pastu, adresējot Ķekavas
novada pašvaldībai, Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV 2123 (pasta zīmogs).
Apmeklētāju pieņemšanas laiki Ķekavā –
pirmdienās 9.00–13.00 un ceturtdienās 14.00–19.00,
Baložu pārvaldē – sabiedriskās apspriešanas laikā ceturtdienās 18.00–19.00. Priekšlikumi, kuri iesniegti pēc
norādītā laika, var tikt atstāti bez izskatīšanas.
Kontaktpersonas: Ķekavas novada pašvaldības
Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis,
tālr. 67847161, un Ķekavas novada pašvaldības
Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode, tālr. 67847161, e-pasta adrese:
ilona.vaivode@kekava.lv.

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS Nr. 18
2011. gada 30. augustā LĒMUMS Nr. 2 § 5.

Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ķekavas novada
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām,
dzīvokļiem un dzīvojamām telpām
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14. panta
otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta
b) apakšpunktu, likuma Par dzīvojamo telpu īri 11. pantu,
11.1 pantu, 13. pantu, kā arī ņemot vērā Ķekavas novada
Domes Īpašuma lietu komitejas 2011. gada 17. augusta
atzinumu, lai nodrošinātu pašvaldības dzīvojamo māju
pienācīgu uzturēšanu, vienotu īres maksas noteikšanas
kārtību un ievērotu labas pārvaldības principu,
Ķekavas novada Dome NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:
ĪM = (Peļņa + Apsaimniekošana) x Platība, kur
ĪM – īres maksas apmērs (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējo platību);
Peļņa – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par
dzīvojamās telpas lietošanu (lati mēnesī par dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Apsaimniekošana – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (lati mēnesī par
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrātmetru);
Platība – dzīvojamās telpas platība (kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā platība, kas precizēta,
ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5
un balkonu un segto terašu platībai – koeficientu 0,3.
2. Noteikt, ka Ķekavas un Daugmales pagastu administratīvajās teritorijās, izņemot Ķekavas pagasta ciemu
un, Daugmales pagasta ciemu teritorijas, Ķekavas novada
pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa,
ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, ir:
2.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,10 Ls/m2;
2.2. dzīvojamām telpām ar pazeminātu labiekārtojuma līmeni (nav ūdensvada un/vai kanalizācijas),
istabu plānojuma dzīvojamām telpām, kā arī kopējiem
dzīvokļiem – 0,05 Ls/m2;
3. Noteikt, ka Ķekavas pagasta ciemu, Daugmales pagasta ciemu un Baložu pilsētas administratīvajās

teritorijās Ķekavas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par
dzīvojamās telpas lietošanu, ir:
3.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,15 Ls/m2;
3.2. dzīvojamām telpām ar pazeminātu labiekārtojuma līmeni (nav ūdensvada un/vai kanalizācijas),
istabu plānojuma dzīvojamām telpām, kā arī kopējiem
dzīvokļiem – 0,10 Ls/m2.
4. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu īres maksas daļas apmērs: dzīvojamās
mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi – ir
vienāds ar attiecīgās dzīvojamās mājas uzturēšanas un
apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
5. Šī lēmuma 2. un 3. punktā noteiktā īres maksa
par dzīvojamās telpas lietošanu netiek piemērota, ja
dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, kurai pašvaldības pienākums ir sniegt likumā noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
6. Šī lēmuma 2., 3. un 4. punktā noteiktās īres maksas
un šī lēmuma 1. punktā noteiktā īres maksas aprēķināšanas metodika stājas spēkā ar 2012. gada 1. maiju.
7. Noteikt, ka Baložu pilsētas domes 2004. gada 14.
jūlija lēmums Nr. 13 § (protokols Nr. 44) Par pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas paaugstināšanu
un Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas
2008. gada 26. novembra lēmums Nr. 1 § 1.1. p. (protokols Nr.23) Par īres maksas palielināšanu Ķekavas pagasta
daudzdzīvokļu mājās zaudē spēku ar 2012. gada 1. maiju.
8. Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu informatīvajā izdevumā Ķekavas Novads un interneta vietnē
kekavasnovads.lv.
9. Ķekavas novada pašvaldības Administratīvajai
daļai nosūtīt šī lēmuma eksemplāru SIA Ķekavas nami,
SIA Baložu komunālā saimniecība un SIA Līves 2.

Roberts Jurķis, sēdes vadītājs

Ķekavas Novads
2011. gada 11. oktobrī

Drošība 9

Popularizē drošības dienestus

Drošības dienā, nokārtojot teorētisko
un praktisko eksāmenu, velotiesības
ieguva 17 novada izdzīvotāji.

Foto: Māris Bomiņš

Turpinājums no 1. lpp.
Ķekavas novada Pašvaldības policijas aicinājumam piedalīties Drošības
dienā 2011 atsaucās gana daudz novadnieku, lielākoties drošības jautājumi
un paraugdemonstrējumi ieinteresēja
ģimenes ar bērniem.
“Ņemot vērā mūsdienās lielo informācijas plūsmu un uzmanības noturēšanas
īpatnības, ir būtiski atrast veidu, kā iedzīvotājus, it īpaši bērnus, atraktīvi uzrunāt par
dažādiem drošības jautājumiem. Tāpēc ar
Drošības dienas pasākumiem vēlējāmies
bērniem pēc vasaras brīvlaika aktualizēt
drošības tēmu, bet pieaugušajiem interesentiem parādīt klātienē mūsu operatīvo
dienestu gatavību sniegt kvalitatīvu palīdzību,” uzsver Māris Bomiņš, Ķekavas novada
Pašvaldības policijas priekšnieks.
Drošības dienas ietvaros gan lielie,
gan mazie pasākuma apmeklētāji varēja
piedalīties dažādās radošajās darbnīcās,
konkursos un atrakcijās, nokārtot riteņbraukšanas eksāmenu un saņemt velotiesības, vērot vairākus, piemēram, kinologu
un zirgu policijas, paraugdemonstrējumus,
kā arī ielūkoties kriminālekspertu ikdienā
un aplūkot drošības dienestu ieročus un
ekipējumus. Savukārt tie bērni, kuri izgāja
šim pasākumam izveidoto Drošības taku,
saņēma piemiņas dāvanas.
Drošības diena pulcēja dalībniekus
no dažādiem operatīvajiem dienestiem,
piemēram, Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Zemessardzes
un Ceļu satiksmes drošības direkcijas.
Ķekavas novada Pašvaldības policija
saka lielu paldies visiem Drošības dienas
dalībniekiem un apmeklētājiem! Uz tikšanos nākamajā Drošības dienā!
Vineta Bērziņa

Pasākuma apmeklētāji ar lielu aizrautību vēroja dažādu drošības dienestu paraugdemonstrējumus.

Uzmanību – uz ceļa bērni!
Jaunais mācību gads jau rit pilnā
sparā, un bērni kļuvuši par aktīviem satiksmes dalībniekiem. Iestājoties rudenim, atnākuši arī tumšāki rīti un vakari,
tāpēc būtiski ir parūpēties par bērnu
drošību uz ceļa.
Kā rāda iepriekšējo gadu statistika, rudenī parasti ir vislielākais ceļu satiksmes
negadījumu skaits, un situāciju saasina
tas, ka bērniem jāpāriet no brīvā vasaras
uz skolas režīmu.
Veicot sabiedriskās kārtības nodrošināšanu pie Ķekavas novada mācību iestādēm, Pašvaldības policija konstatējusi,
ka aizvien daudz autovadītāju ignorē ceļa
zīmes Dzīvojamā zona, kas uzstādītas
Ķekavā, nogriežoties uz Nākotnes ielu,
kā arī Katlakalnā, Pļavniekkalna ielā.
“Mašīnas šajās vietās traucās milzu ātrumā, nemaz nerēķinoties ar faktu, ka tur
atrodas skolas un dzīvojamās mājas, un
līdz ar to ir arī liela cilvēku plūsma,” skaidro Pašvaldības policija. Arī no iedzīvotā-

jiem ir saņemtas vairākās sūdzības par
ātruma pārkāpējiem.
Pašvaldības policijas kompetencē neietilpst ātruma kontrole, taču daži pasākumi ceļu satiksmes uzlabošanai un ātruma
ievērošanai tiks ieviesti. Lai atrisinātu šo
problēmu, oktobrī tiks uzstādītas papildu
brīdinājuma zīmes par atļauto braukšanas
ātrumu dzīvojamā zonā, kā arī pastiprināti tiks uzraudzīti šie ceļu posmi, piesaistot
ceļu policiju. Ja situācija nemainīsies,
Pašvaldības policija lūgs atbildīgos
dienestus par foto radaru izvietošanu
gājējiem bīstamajos ceļu posmos.
“Autobraucējiem jāsaprot, ka ātruma
ierobežojumi šajās vietās noteikti tādēļ, ka
minētie ceļa posmi ir paaugstinātas bīstamības zonas, jo tur atrodas skolas, bērnudārzi, daudzdzīvokļu māja, un tikai ātruma
samazinājums var garantēt mūsu bērnu, iedzīvotāju un pašu autobraucēju, viņu pasažieru drošību,” uzsver Pašvaldības policija.
Māris Bomiņš

Pašvaldības policija atgādina par
satiksmes organizāciju Dzīvojamā
zonā.
• Atļautais braukšanas ātrums dzīvojamā zonā 20 km/h.
• Dzīvojamā zonā gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā.
• Dzīvojamā zonā, degvielas uzpildes
staciju un stāvvietu teritorijā gājējiem un
velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču
viņiem aizliegts nepamatoti traucēt citu
transportlīdzekļu braukšanu.
• Transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja
tās ir aizņemtas, – transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē
gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu.

Pārvietojoties diennakts tumšajā
laikā, atcerieties arī par atstarotājiem!
Mums rūp jūsu drošība!

VP Rīgas reģiona pārvaldes
Baložu iecirknī septembrī
Reģistrēti 96 notikumi, no tiem 30 noziegumi, par ko uzsākti kriminālprocesi.
• Garnadži paveikuši piecas zādzības no
īpašuma, vienu zādzību no automašīnām, septiņas zādzības no juridiskām firmām piederošiem objektiem un trīs zādzības no dzīvokļiem.
• Reģistrēti trīs miesas bojājumu nodarīšanas gadījumi, divi automašīnu bojāšanas gadījumi, viens laupīšanas gadījums, viens vardarbības gadījums pret nepilngadīgo, viens narkotisko vielu lietošanas gadījums atkārtoti gada laikā.
Nozagtas trīs automašīnas.
• Atrastas mirušas divas personas.
aKriminālprocesa 264. panta ietvaros tika
aizturētas četras personas.
aAtklāti 8 noziegumi: viens par automašīnu zādzību, viens par zādzības izdarīšanu
mazos apmēros, divi par vidēji smagu miesas
bojājumu nodarīšanu, viens par mantas tīšu
bojāšanu, viens par laupīšanu, viens par apzināti nepatiesu liecību, viens par nelegāla alkohola un cigarešu tirdzniecību.
aPieņemti 28 iedzīvotāju iesniegumi un
sūdzības.
aSastādīti administratīvie pārkāpumu
protokoli – 20 no tiem:
• par narkotisko vielu lietošanu bez ārsta
nozīmējuma – 2;
• par pārkāpumiem akcīzes preču aprites
jomā – 4;
• par sīko huligānismu – 2;
• par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem – 1;
• par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu ietekmē – 6;
• par dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 1;
• par apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu – 1;
• par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas jomā – 1;
• par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu
nodarīšanu – 2.

Ķekavas novada
Pašvaldības policijā
septembrī
aSaņemti 242 izsaukumi, kas saistīti ar:
• ģimenes un kaimiņu konfliktiem – 22;
• Valsts policijas iestādēm nepieciešama
palīdzība – 39;
• trokšņošanu, kas traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru – 21;
• citi izsaukumi – 160.
aSastādīti 28 administratīvo pārkāpumu protokoli.
aSastādīti 14 administratīvo pārkāpumu protokoli/paziņojumi par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu
Ķekavas novadā.
aSaņemti 20 iesniegumi.
aAizturētas 23 personas.
aDzīvnieku patversmē nogādāti 36 dzīvnieki.
aAtbildīgajām iestādēm nodoti 24 materiāli: Valsts policijas iestādēm – 15, sociālajam dienestam – 4, bāriņtiesai – 3, Probācijas dienestam – 1, citām iestādēm – 1.
aSabiedriskās kārtības nodrošināšana masu
pasākumos un tiesas sprieduma izpildes laikā – 15.
aPreventīvie pasākumi – 3.

Ķekavas Novads
2011. gada 11. oktobrī

10 Sports

Ķekava piedalās Olimpiskajā dienā

publicitātes foto

Uzvar
Āgenskalna kausā

Pirmo reizi notika Āgenskalna
kauss basketbolā 3:3 uz diviem groziem 2001. gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem.
Ķekavas zēni uzvarēja visas komandas un izcīnīja kausu un zelta
medaļas! Finālā, uzvarot Ķeizarmeža
komandu, par čempioniem kļuva Patriks Dauburs, Eduards Jumis, Eduards
Avotiņš un Gustavs Freimanis.
Treneris Andris Eglītis.
Veiksmi citām grupām!
Andris Eglītis

5. novembrī plkst. 11.00

Ķekavas sporta klubā

Sportojošo
ģimeņu
spiets 2011
Programmā:

• netradicionālas spēles,
• sporta spēles,
• atjautības uzdevumi,
• atraktīvas jautrības stafetes u. c.
Piedalies – sportojot un pavadot
lielisku dienu ar savējiem!
Organizē: Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūra
Sīkāku informāciju un sacensību
nolikumu skatīt
http://sports.kekava.lv

Sacensību kalendārs

Datums
Laiks
Sacensības
15. 10. 2011. 10.00 Daugmales turnīrs telpu futbolā
15. 10. 2011. 10.00 Latvijas Republikas individuālā
čempionāta 1/8 fināls novusā
vīriešiem
23. 10. 2011. 14.00 Virslīgas spēle florbolā (siev.)
FK ĶEKAVA/BFF–IRLAVA/
TUKUMS
28. 10. 2011. 20.15 Virslīgas spēle florbolā (vīr.)
FK ĶEKAVA–SK PĀRGAUJA

Publicitātes foto

Ķekavas čempioni Āgenskalna kausā

Olimpiskā diena Ķekavā

30. septembris visā Latvijā tika pasludināts par Olimpisko dienu, kurā visi
~40 000 dalībnieku plkst. 10.00 reizē
vingroja visā valstī. Arī Ķekavas skolas –
Ķekavas vidusskola un privātā pamatskola
Gaismas tilts 97 – piedalījās šajā projektā
Nāc un vingrot sāc!.
Ķekavas vidusskolēni vadīja vingrošanu
jaunāko klašu audzēkņiem, bet privātskolā
Gaismas tilts 97 vingroja visi reizē. Katrs dalībnieks tika pie hantelēm un dalībnieka diploma.
Klašu komandas piedalījās arī tradicionālajās olimpiskajās stafetēs. Veiksmīgākās
komandas tika apbalvotas ar kliņģeriem.

(Dz. Mežāka), 3.b klase (I. Jēkabsone),
2.a klase (B. Varaņicka), 1.a klase (I. Minde).
3. vietu izcīnīja – 11.b klase (R. Eihmane),
9.a klase (V. Volosovska), 7.b klase
(R. Sula), 5.a klase (A. Tenisa), 4.c klase
(V. Kotāne-Pilāne), 3.c klase (M. Lielgalve),
2.c klase (E. Salnāja) un 1.b klase
(D. Plūme).
Paldies visiem skolotājiem, audzēkņiem
un skolu vadībai par raito organizāciju. Paldies arī SIA Aniva par garšīgajiem kliņģeriem!
Vingrosim un skriesim katru dienu, lai
uzlabojas veselība un garastāvoklis!
Andris Eglītis

Sacensības bija ļoti spraigas, jo dalībniekus šķīra pat tikai viens punkts.
Sacensībās, kas notika astoņās vecuma grupās, par uzvarētājiem kļuva Ķekavas vidusskolas 10. klase (audzinātājs
J. Bebers ), 9.b klase (V. Pakalne),
7.a klase (N. Matjanova), 5.b klase
(G. Zuša), 4.a klase (M. Rogule), 3.a klase
(A. Stikāne), privātskolas Gaismas tilta 97
1. un 2. klase (S. Kumsāre un S. Veismane).
Tikai nedaudz atpalika, rezultātā iegūstot 2. vietu, – 12.a klase (K. Vanaga),
8.a klase (A. Ivasenko), 7.c klase (A. Miškina), 5.c klase (N. Samsonova), 4.b klase

Mūsējam – sudrabs vindsērfingā
Beidzot sagaidot piemērotus laika
apstākļus, septembra vidū Pāvilostas
pludmales vējā ar stiprumu līdz 25 m/s
norisinājās Latvijas čempionāts vindsērfingā, kur sudraba laurus plūca
mūsu novadnieks Māris Minkēvics,
informē portāls www.windsurf.lv.

“Piemēroti laika apstākļi Latvijas čempionātam tika gaidīti jau no augusta. Tikai
pēc pusotra mēneša mūs sasniedza pienācīga stipruma vējš ar pareizu vēja virzienu. Kaut arī sacensības tika izsludinātas nedēļas vidū, cīnīties par čempiona
titulu bija ieradušies labākie Baltijas burā-

11. 11. 2011. 20.15 Virslīgas spēle florbolā (vīr.)
FK ĶEKAVA –RTU/INSPECTA
12. 11. 2011. 10.00 Latvijas Republikas individuālā
čempionāta ½ fināls novusā
vīriešiem

Publicitātes foto

29. 10. 2011. 13.00 Virslīgas spēle florbolā (siev.)
ĶEKAVAS BULLDOGS–
RSU/RUNWAY
29. 10. 2011. 14.00 1.līgas Latvijas čempionāta
spēle futbolā
FK AUDA–JPFS/SPARTAKS
5. 11. 2011. 11.00 Sportojošo ģimeņu spiets 2011

2. vietas ieguvējs Māris Minkēvics

tāji, kopskaitā – 13. Trīs no tiem pārstāvēja
Lietuvu, kā arī labākā viļņu burātāja
Latvijā – Gundega Tūtāne,” raksta portāls.
Vindsērfinga sacensībās – Roadeks
Latvijas atklātajā čempionātā viļņu
braukšanā 2011 – tika lietoti paši mazākie dēļi un mazākās buras, pārsvarā zem
4 m2! Vējš sasniedza stiprumu līdz pat
25 m/s, un tā iespaidā viļņi samazinājās.
Braucējiem bija grūti valdīt savu inventāru,
nerunājot pat par triku izpildi.
Lai noskaidrotu pašu labāko, tika izmatota dubultā atlases kārtība ar 19 startiem. Pirmajā atlases kārtā par uzvarētāju kļuva Boards.lv komandas braucējs
Krišjānis Tūtāns. Līdz ar to Krišjānis
automātiski ierindojās otrās atlases
kārtas finālā, un ikvienam no pārējiem
12 čempionāta dalībniekiem bija iespēja
stāties aci pret aci finālā ar Krišjāni. Līdz
otrās atlases kārtas finālam tika arī Māris
Minkēvics. Lai uzvarētu iepriekšējo gadu
čempionu Krišjāni, Māris izgāja uz lielu risku un mēģināja dubulto salto uz priekšu,
bet nesekmīgi, līdz ar to iegūstot šajās
sacensībās 2. vietu.
Vineta Bērziņa

Pasākuma apmeklētāji ar lielu aizrautību
Ķekavas Novads
2011. gada 11. oktobrī

Kultūra 11

24. septembrī uz Nāves salu, kur
pirms 95 gadiem norisinājās latviešu
strēlniekiem tik traģiskie notikumi, devās dažādu paaudžu cilvēki, lai piedalītos izglītojošā pasākumā un, iespējams, pirmo reizi savām acīm aplūkotu
stāstiem un leģendām apvīto salu.
Nāves salas leģenda vēsta par traģiskajiem notikumiem 1916. gadā, kad Daugavas kreisā krasta pussalā iepretim tagadējai Saulkalnei norisinājās dramatiski notikumi, kur 25. septembra rītā tika īstenots vācu
gāzu uzbrukums. Latviešu strēlnieki šauro
zemes strēli starp vācu ierakumiem un
Daugavu nosauca par Nāves salu, jo karavīri teikuši, ka vienā pusē plūst Daugava,
bet otrā – strēlnieku asinis.
Mūsdienās Nāves sala pie sevis aicina ne mazums interesentu, salā ik gadus
notiek 1916. gada notikumos bojā gājušo
atceres pasākumi, tāpat salas entuziasti
ar degsmi to ik gadus apkopj un domā par
šīs vietas labiekārtošanu.

Bez pagātnes nav nākotnes

Izglītojošā pasākuma Nāves salai 95
dalībnieki no laivu piestāšanas vietas pie
Ķīķerīša ar plostu vai laivu tika pārcelti Nāves salas ziemeļu krastā.

foto: arta platace

Nāves
salai 95

Nāves salas ziemeļu krastā visus sagaidīja un sveica staltie leitnanti
Uģa Volosovska un Veltas Cīrules personās.
Pirmajā pasākuma pieturvietā, pie pieminekļa Nāves salas aizstāvjiem, grupas
iepazinās ar šīs vietas vēsturi, kam sekoja
īpaši aizkustinošs un juteklisks priekšnesums deju grupas Dzirnas izpildījumā.
Vēlāk atbraukušajiem bija iespēja iemēģināt roku šaušanā un trāpīt mērķī ar
peintbola bumbām. Nacionālie bruņotie
spēki bija parūpējušies, lai interesenti
varētu iepazīties ar dažāda kalibra šaujamieročiem, un apmācīja pirmās palīdzības sniegšanā ārkārtas apstākļos. Svaigā gaisa nogurdinātos ar karstu tēju un
uz ugunskura ceptām desiņām cienāja

babenes jeb radošās kopas Līves sievas.
Kā atzina uzrunātie pasākuma dalībnieki, pasākums Nāves salā bijis lielisks
papildinājums Ķekavā notiekošajai Drošības dienai, kā arī – beidzot pabūts vietā,
par ko lasīts vēstures grāmatās. Salas viesi
pēc pasākuma programmas baudīšanas
varēja atstāt savus vērtējumus, vēlējumus
pasākuma organizatoriem. Ieskatoties dažos no tiem, varēja pārliecināties, ka diena
izdevusies ne tikai vecākiem cilvēkiem, bet
īpaši interesanta tā bijusi skolēniem: “Liels
paldies: par šo jauko dienu, par sirsnību,
iespēju pabūt kopā jauku cilvēku vidū, par

iespēju izzināt mūsu novadu, par emociju
ceļojumu 95 gadu vecā pagātnē, paldies,
jo bez pagātnes nav nākotnes!”
Daudzi pasākuma dalībnieki vēlēja:
“Tādi pasākumi jātaisa biežāk, tā ir vienreizēja iespēja redzēt salu!”
Uzrunātie leitnanti Velta un Uģis neslēpa,
ka viens no spilgtākajiem dienas notikumiem pašiem šķitusi deju grupas Dzirnas
uzstāšanās. Īpašs brīdis bijis arī tad, kad
viesos uz salu ieradies Rīgas Tehniskās
universitātes Goda doktors Reinhards
Vītols, kurš šeit dzīvojis uz Nāves salas, mājās Rijnieki un mācījies Daugmales skolā.
Šogad šim pasākuma izdevies piesaistīt ne tikai vietējos Daugmales skolēnus,
bet arī novadniekus un pat ārvalstu viesus.

Nāves sala – patriotiskās

izglītošanas vieta
Šogad izglītojošais pasākums Nāves
salai 95 notika Ķekavas novada pašvaldības policijas organizētās Drošības dienas
ietvaros, pateicoties biedrības Daugavas
savienība un Ķekavas novada pašvaldības atbalstam.
Projekts mērķis un devīze: Sakopta
Nāves sala – Latvijas un pasaules iedzīvotāju patriotiskās izglītošanas vieta. Kā stāsta viena no salas entuziastiem Velta Cīrule,
līdz jūlijam salā notikušas 10 talkas, tāpat
tika sakopta pieminekļa pakāje un apkārtne.
Šogad pārcelšanās problēmas uz salu palīdzēja atrisināt SIA ABC partners 11 no Ikšķiles, ar ko plānots sadarboties arī nākotnē.
Arta Platace

26. septembrī Ķekavā noslēdzās
desmit dienu ilgais starptautiskais
jauniešu apmaiņas projekts European
Outsider, kurā piedalījās 22 jaunieši
no Latvijas, Ungārijas un Rumānijas.
Tā galvenie mērķi – izskaust diskrimināciju jauniešu sabiedrībā, veicināt
Eiropas jauniešu sadarbību un sapratni
un veidot Eiropas pilsoņu – jauniešu –
sabiedrību bez diskriminācijas.
Projekta pirmās dienas tika veltītas dalībnieku iepazīšanai, komandas veidošanai un saliedēšanai, izmantojot dažādas
interaktīvās spēles, diskusijas un aktivitātes. Viena no tādām bija Dārgumu meklēšana, kuras laikā jaunieši jauktās komandās devās Ķekavas ielās, lai veiktu interesantus uzdevumus un iepazītu Ķekavas
iedzīvotājus un skaistākās vietas.
Rumānijas jauniešu līdere Irina Mirona
atzina: “Ķekava ir pavisam neliela, bet ļoti
skaista pilsētiņa. Visas ēkas un iestādes
ir modernas un atjaunotas, it sevišķi
interesanta bija bibliotēka, kas piedāvā
vietējiem iedzīvotājiem tik daudz iespēju,
kā arī novadpētniecības muzejs ar plašu
informāciju par Ķekavas novada vēsturi.”
Turpmākajās dienās jaunieši diskutēja par diskriminācijas problēmu un tās
esamību mūsdienu sabiedrībā. Latvijas
jauniešu līdere Zane Mežavilka uzskata, ka šis bijis salīdzinoši smags, bet tajā
pašā laikā interesants apmaiņas posms.

“Dalībnieki atklāja savas domas un personīgo pieredzi, kas ne vienmēr izrādījās
viegli izdarāms.”
Jaunieši diskutēja par diskriminācijas
cēloņiem un sekām, strādāja darbu grupās, izspēlēja lomu spēles, izveidoja improvizācijas, kā arī radīja diskriminācijas
definīciju, proti, diskriminācija ir atšķirīga
attieksme pret personu vai grupu, kas
balstīta uz stereotipiem, un šīs atšķirības
ir tādas, ko nevar mainīt, piemēram, kultūras, etniskās piederības, ticības, dzimuma, izskata, seksuālās orientācijas,
ekonomiskās situācijas, politiskās piederības, vecuma, statusa sabiedrībā un
citas atšķirības.
Projekta dalībniece no Rumānijas
Oana Marija atzina: “Ļoti interesanta bija
lomu spēle Soli uz priekšu, kas ļāva iejusties kāda cilvēka tēlā un sajust dažādo
sabiedrības attieksmi.” Pēc šādām pārdomu pilnām aktivitātēm katrs dalībnieks
apņēmās sev apkārtējā sabiedrībā veicināt
iecietību, vienlīdzību un līdzcietību.
Tāpat jaunieši internacionālās komandās demonstrēja trīs dažādus teatrālos
iestudējumus par diskrimināciju, katrs no
tiem bija savā stilā – latviešu, ungāru un rumāņu. Uzvedumos tika parādīta diskriminācija dažādos sabiedrības slāņos, diskriminācija etniskās piederības, reliģijas, seksuālās orientācijas dēļ, kā arī vienkārši –
izskata dēļ. Iestudējumi tika filmēti, lai vē-

foto: Zane Mežavilka

Jaunieši pret diskrimināciju

Projekta dalībnieki no svešiniekiem kļuva par labiem draugiem arī dažādu aktivitāšu laikā.
lāk izveidotu filmiņu un datu nesējos nodotu jauniešu organizācijām, nevalstiskajām
organizācijām un kultūras iestādēm.
Savukārt Starpkultūru vakaros dalībnieki iepazina valstu nacionālās bagātības, devās izbraucienos un iepazina galvaspilsētu Rīgu, Jūrmalu un piedalījās Nāves salai veltītajā pasākumā Daugmalē,
kā arī nodibināja jaunus kontaktus un
draudzības.
Latviešu grupas līderes Zane un Inga
neslēpj gandarījumu un prieku par paveikto:

“Galvenais, ka apmaiņas laikā katrs dalībnieks kaut reizi aizdomājās par diskriminācijas negatīvo ietekmi un sekām
sabiedrībā un apņēmās izskaust diskrimināciju, sākot ar sevi pašu.”
Projektu īstenoja biedrība 21. gadsimta
projekti sadarbībā ar Ķekavas novada
kultūras aģentūru. Jauniešu apmaiņas
projekts norisinājās, pateicoties Eiropas
Kopienas programmas Jaunatne darbībā
atbalstam.
Zane Mežavilka

Ķekavas Novads
2011. gada 11. oktobrī

12 Kultūra
ĶEKAVAS NOVADA
BIBLIOTĒKU
JAUNUMI

Afiša

BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Iepazīsim bibliotēku – bibliotekārā stunda Baložu vidusskolas 1.a klasei.
Latvietības biezā rika – Austrālijas ceļojuma iespaidos dalās Anita Mellupe. Būs
apgāda Likteņstāsti grāmatu galds. Ieeja bez maksas.
Jauno grāmatu apskats.
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi. Ziemeļvalstu autoru darbu lasījumi
bērniem un pieaugušajiem.
Izstādes:
Latvietības biezā rika – pie mums ciemos Anita Mellupe;
Anneles stāsti – 1. X Annai Brigaderei 150;
Pērļu zvejnieks – 13. X Jānim Porukam 140;
Pretskatā un profilā – 14. X Anšlavam Eglītim 105;
Mūsu mazie draugi – 4. X Dzīvnieku aizsardzības diena;
Tikai Tevi... – 27. X Aleksandram Čakam 110.
Izstāde: Jaunākā Ziemeļvalstu literatūra.

13. oktobrī
19. oktobrī 18.00
26. oktobrī
No 7. līdz 11. novembrim
No 1. oktobra

No 1. novembra
DAUGMALES PAGASTA BIBLIOTĒKA
No 10. līdz 25. oktobrim

Literatūras izstāde: Andrejam Pumpuram – 170.

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
No 14. līdz 21. oktobrim
No 21. līdz 24. oktobrim
No 24. līdz 26. oktobrim
No 26. līdz 31. oktobrim
No 28. oktobra līdz 5. novembrim
10. novembrī
9. novembrī 18.00
No 11. līdz 14. novembrim
ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
19. oktobrī 10.30
No 15. līdz 31. oktobrim
No 3. līdz 14. novembrim
16. novembrī 10.00
No 8. līdz 20. novembrim

Izstāde: Rakstniekam Anšlavam Eglītim – 105.
Izstāde: Rutku Tēvam, aktierim un rakstniekam – 125.
Izstāde: Rakstniekam un dramaturgam Harijam Gulbim – 85.
Izstāde: Izcilajam latviešu dzejniekam Aleksandram Čakam – 110.
Izstāde: Ko vēl derētu zināt par smiltsērkšķi...
Izstāde: Mārtiņdiena atnākusi...
Lāčplēša dienas priekšvakarā grāmatas Latvju puika atvēršanas svētki. Literārā
tikšanās ar novadnieka Roberta Gabra meitu, rakstnieci Ausmu Līdumnieci.
Izstāde: Prozaiķim Ērikam Kūlim – 70.
Grāmatu tārpiņš aicina uz klubiņa nodarbību.
Aplūkojamas šādas izstādes: Rakstniecei Mārai Svīrei – 75; Rakstniekam Harijam
Gulbim – 85; Dzejniekam Aleksandram Čakam – 110.
Aplūkojamas izstādes: Dzīvi un saullēktu mīlot – dzejniecei
Dainai Avotiņai – 85; Es gaidīju Mārtiņdienu.
Grāmatu tārpiņš aicina uz klubiņa nodarbību.
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa.

ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
DOLES TAUTAS NAMS
20. oktobrī 19.00

Xylem Trio koncerts Shadows of Wood. Sastāvs: Rihards Zaļupe (marimba, perkusijas),
Oskars Petrauskis (saksofoni), Raimonds Petrauskis (piano). Biļetes: ar Drauga karti Ls 2, bez
kartes – Ls 4. Tās var iegādāties Kultūras informācijas centrā t/c Liiba un Biļešu Paradīze.

BALOŽU PILSĒTAS KULŪRAS NAMS
12. oktobrī 10.00
Valmieras teātra izrāde Tāltālā meža Varonis.
12. oktobrī 19.00
Kamerizrāde Kādas sievietes stāsts. Piedalās: I. Parša (balss), A. Liepiņš (klavieres),
Z. Kreicberga (režija). Biļetes: ar Drauga karti Ls 1, bez kartes Ls 3; var iegādāties Kultūras
informācijas centrā t/c Liiba, Biļešu Paradīze un Baložu pilsētas kultūras namā.
26. oktobrī 18.00
Kinopunkts. Filma Medības.
29. oktobrī 14.00
Pensionāru rudens balle.
5. novembrī 17.00
Deju grupas Mirāža 15 gadu jubilejas koncerts.
No 14. līdz 18. novembrim
Svētku nedēļa Baložos: Baložu pilsētai 20 – Baložu pilsētas kultūras namam 50.
DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
8. novembrī 15.00
Kārtējā nodarbība Iepazīsti sevi Daugmales pagasta pārvaldes zālē.
10. novembrī 16.00
Dziesmotas rotaļas Mārtiņa gailīši dancīti veda cauri Daugmales pagasta centram.
11. novembrī 18.00
Lāpu gājiens uz Važu rāvēju.
12. novembrī 12.00
Pasaku rīts kopā ar Anneli mājās Alpi.
17. novembrī 19.00
Koncerts Saules meita jostas auda.
17.novembrī 21.00
Atpūtas vakars. Ieeja: līdz plkst. 22.00 – Ls 2, pēc plkst. 22.00 – Ls 3.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
Līdz 15. oktobrim
Izstāde Acumirkļi. Latvija vācu foto mākslinieces Elkes Bajeres-Bērneres skatījumā.
No 1. līdz 30. novembrim
Radošā pulciņa Jautrās otas dalībnieku darbu izstāde Mana dzimtā zeme...
19. oktobrī 12.30
Māmiņām ar mazuļiem! Lekciju cikls Par laimīgu māmiņu un apmierinātu mazuli.
Nodarbības tēma: interesantas spēles un rotaļas bērniem. Nodarbību vada: Mg. Sc. Sal.,
fizioterapeite, Pikler pedagoģe Līga Barone-Tomoviča. Dalības maksa: Ls 2,50.
27. oktobrī 19.00
Uz Veļu vakaru aicina Katlakalna folkloras kopa. Aicināsim, mielosim, daudzināsim,
pateiksimies mūsu mīļajiem, Viņsaulē mītošajiem senču veļiem. Ieeja brīva.
4. novembrī 19.00
Latviešu tautas Dzīvesziņa – Senču, Rudens, Saules un Jūras dziesmas, viesos Vītolu
ģimene un sadziedāšanās domubiedri. Ieejas maksa: Ls 1,50 (ar Drauga karti Ls 0,50).
10. novembrī 18.00
Grāmatas Latvju puika atvēršanas svētki. Literārā tikšanās ar novadnieka, Latvju
virsnieka Roberta Gabra meitu, rakstnieci Ausmu Līdumnieci. Ieeja brīva.
12. novembrī 12.00
Interešu klubs Vecie draugi aicina uz tematisku pasākumu Dziesmas vērts... Viesosies
Daugmales sievu kopa Līves. Dalības maksa: Ls 3 (ar Drauga karti un kluba biedriem Ls 2).
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
22. oktobrī 17.00
Koru mūzikas koncerts: dzied sieviešu koris Durbe un vīru koris Ķekava. Ieeja bez maksas.
4. novembrī
Teātra draugu izbraukums uz izrādi Amadejs Dailes teātrī.
5. novembrī 19.00
Koru mūzikas koncerts: dzied Latvijas Bankas koris, jauktais koris Noskaņa no Krustpils,
sieviešu koris Noktirne no Tukuma un jauktais koris Mozaīka. Ieeja bez maksas.
11. novembrī 18.00
Lāčplēša dienai veltīts pasākums Zibsnī zvaigznes. Koncertē novada jauniešu
simfoniskais orķestris un Ķekavas vidusskolas jauktais koris un zēnu koris. Pēc koncerta –
Lāpu gājiens. Ieeja bez maksas.
12. novembrī 18.00
Tradicionālā senioru deju grupu sadancošana Mārtiņa teikas. Dejo Sidrabaine un draugi.
Ieeja bez maksas.
17. novembrī 19.00
Tematisks koncertuzvedums veltīts Latvijas Valsts gadadienai Rīgas leģendas. Ieeja bez
maksas.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Līdz 15. oktobrim
Iespējams iesniegt darbus skolēnu literāro darbu konkursam Latvieši 2011.
1. novembrī 10.00
G. Merķeļa piemiņai veltītā skolēnu literāro darbu konkursa noslēguma pasākums Rīgas
Latviešu biedrības namā un Doles tautas namā.
IZSTĀDES
Ķekava bildēs senāk un tagad – 2 (līdz 25. novembrim);
Ķekavas novads. Baloži, Ķekava, Daugmale;
Nami – jubilāri un to arhitekti (līdz 25. novembrim).
EKSPOZĪCIJAS
Ķekava laiku lokos.
Mākslinieka un novadnieka E. Ozoliņa dzīve un daiļrade.
Sekojiet kultūras notikumiem arī sociālajos plašsaziņas līdzekļos:
www.draugiem.lv/kultura.kekava un http://twitter.com/parkulturu, un vietnē www.parkulturu.lv.

Dzejas dienas Ķekavā
15. septembrī Doles tautas nama
koncertzālē notika Dzejas dienas
Ķekavā 2011. Pasākuma ievadā tika sumināti konkursa Esi dzejnieks! laureāti,
kuri saņēma vērtīgas grāmatas un diplomus. Kā stāsta organizatori, šogad
konkursa četrās vecumu grupās piedalījās 38 radošie dalībnieki, pārstāvot
visus Latvijas reģionus.
Kopumā saņemti 147 dzejoļi, pat no
Gulbenes novada, Ventspils un Smiltenes.
Divi dalībnieki startēja 5.–7. klašu grupā,
seši – 8.–9. klašu grupā, 13 dalībnieku –
10.–12. klašu grupā, bet visvairāk dzejnieku bija pieaugušo grupā – 17 dalībnieku.
Visus iesūtītos radošos darbus lasīja un vērtēja kompetenta žūrija: Ķekavas
vidusskolas latviešu valodas un literatūras
skolotājas Velta Volosovska, Digna Rībeniece, Inese Saulkalne, Inta Jaunošana,
Ķekavas bibliotēkas vadītāja Mārīte Ķempele un Ķekavas novadpētniecības muzeja vadītāja Ināra Rumbina.
Godalgas saņēma:
•
•

Ieva Sprīvule (Ķekava) – pieaugušo grupā;
Jānis Lūciņš (Jans Ikes, Rīgas 1. privāt-

vidusskola) – 10.–12. klašu grupā;
• Karīna Silauniece (Galgauskas pamatskola) – 8.–9. klašu grupā.

Atzinības rakstus saņēma:

• Sarma Cīrule (Ķekava) – pieaugušo grupā;
• Sintija Strautmane (Ogre, Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija) – 10.–12. klašu grupā;
• Paula Jurģe (Ķekavas vidusskola) –
8.–9. klašu grupā;
• Emīls Eglītis (Ķekavas vidusskola) –
5.–7. klašu grupā.

Pasākuma turpinājumā ikvienam bija
iespēja iesēsties Dzejnieka krēslā un skaitīt vai lasīt savu sarakstīto dzejoli. Savu
dzeju lasīja arī dzejniece Maija Laukmane,
un atbilstošu noskaņu rudenīgajam novakaram piešķīra Ķekavas Mūzikas skolas
skolotāji Elmārs Vaivods (klarnete) un
Gunta Šmaukstele (koncertmeistare).
Pasākums Dzejas dienas Ķekavā 2011
notika, sadarbojoties Ķekavas novadpētniecības muzejam, Ķekavas pagasta bibliotēkai un Ķekavas vidusskolai. Grāmatas dzejniekiem dāvāja Jāņa Rozes grāmatnīca.
Arta Platace

Noskaidroti festivāla reportieri
Pirms kāda laika festivāla VIA Ķekava
organizatori aicināja ikvienu kļūt par festivāla reportieri un ar piefiksētajiem foto
vai video mirkļiem piedalīties konkursā.
Konkurss ir noslēdzies, un divas biļetes uz kamerizrādi Kādas sievietes stāsts
12. oktobrī pulksten 19.00 Baložu pilsētas

kultūras namā iegūst Indra Vitmane un
Edmunds Āķītis.
Indras fotogrāfijas tika atzītas par skaistākajām, iegūstot 1. vietu, bet Edmunda
fotogrāfijas bija visinteresantākās.
Paldies visiem, kuri piedalījās konkursā, un uz tikšanos nākamajā festivālā!

Kultūras info centram jubileja

19. oktobrī Kultūras informācijas
centrs (KIC) aicina uz 100. dienas svinībām tirdzniecības centrā Liiba.
Visas dienas garumā centra apmeklētājiem paredzēti dažādi pārsteigumi, būs iespējams savā īpašumā iegūt
Drauga karti (bez maksas), notiks biļešu izloze starp līdzšinējiem Drauga kartes īpašniekiem, un, protams, visi būs

aicināti nogaršot svētku torti.
KIC tika atklāts šī gada 4. augustā.
Tas apmeklētājiem piedāvā iegūt saturīgu informāciju par visām kultūras norisēm
novadā un valstī, iegādāties pasākumu biļetes, izmantojot Biļešu Serviss un Biļešu
Paradīze sistēmas, iegūt tūrisma informāciju par Ķekavas novadu un lojalitātes
programmas Drauga kartes.

Konkurss: Ar auto – Par Kultūru!

No 14. oktobra līdz 14. novembrim
notiks akcija/konkurss Ar auto – Par Kultūru!, kura laikā ikviens aicināts savai automašīnai uz aizmugurējā stikla kreisajā pusē
uzlīmēt uzlīmi ParKulturu.lv, kas reklamē
jauno kultūras portālu www.parkulturu.lv.
Uzlīmi var iegūt jebkurā Ķekavas novada pašvaldības bibliotēkā. Tie akcijas/
konkursa dalībnieki, kas uz e-pasta adresi

Tūrisma informācijas centram
mainīts darba laiks
No 1. oktobra Ķekavas novada tūrisma informācijas centram ir cits, nesezonas darba laiks. Tas nozīmē, ka Ķekavas
novada TIC, Doles tautas namā, Rīgas
ielā 26, klientiem un interesentiem būs
atvērts no plkst. 9.00 līdz 18.00.

parkulturu@gmail.com nosūtīs fotogrāfiju,
kurā redzams automašīnas aizmugurējais
stikls ar uzlīmi ParKulturu.lv un automašīnas valsts numurs, piedalīsies konkursā.
Uzvarēs interesantākās, jautrākās, asprātīgākās fotogrāfijas īpašnieks.
Uzvarētājs iegūs balvu – iespēju
divām personām apmeklēt Jaunā Rīgas
teātra izrādi!

YAMAHA mūzikas klase Ķekavā
YAMAHA mūzikas klase Ķekavā arī šajā
sezonā aicina savā pulciņā jaunus draugus
šādās programmās: Robis – mazuļi vecumā
no 4 līdz 18 mēnešiem; Mazulis un Mūzika –
bērni vecumā no 2 līdz 4 gadiem.
Nodarbības Ķekavas kultūras namā –
ceturtdienās pulksten 11.00 (Robis) un
pulksten 12.00 (Mazulis un Mūzika).

Pieteikšanās: mob. tālr. 29566655;
kekava@yamahaskola.lv;
www.yamahaskola.lv.

