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Interešu izglītība un profesionālā ievirze

Kā jaunatnei pavadīt brīvo laiku?
Ķekavas novada sporta
skola – 2.lpp.

Ķekavas Mūzikas skola – 3. lpp.

Ķekavas Mākslas skola – 4. lpp.

Lai attīstītu talantus, pilnveidotu sociālās prasmes, apgūtu jaunas iemaņas,
Ķekavas novada bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs tiek piedāvāts plašs un daudzpusīgs aktivitāšu
klāsts. Iespējas ir visdažādākās – sākot
ar koriem un tautas un moderno deju
kolektīviem, beidzot ar sporta, tehniskās jaunrades pulciņiem, keramikas nodarbībām un mazpulcēniem.
Sabiedrībā vienmēr ir bijis aktuāls jautājums par kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu
skolas vecuma bērniem. Īpaši daudz tiek
diskutēts par pārmērīgi ilgas datora lietošanas, mazkustīga dzīvesveida, bezmērķīgas klaiņošanas un līdzīgu problēmu nelabvēlīgo ietekmi šajā vecumā.
Cilvēkam pieaugot, tas var atstāt ļoti
nopietnas un paliekošas sekas – dažāda
veida atkarības, grūtības komunikācijā,
nespēju izvirzīt un sasniegt mērķus un pat
fiziskās vai garīgās veselības problēmas.
Ķekavas novada pašvaldības Izglītības
daļa rūpējas, lai ikviens var izvēlēties savam

vecumam, interesēm un spējām atbilstošu
nodarbošanos. Izglītības iestādes piedāvā plašas iespējas bērniem un jauniešiem
piedalīties visdažādākajos pulciņos un
profesionālās ievirzes iestāžu piedāvātajās
programmās. Kvalificētu pedagogu vadībā
neizpaliek arī panākumi skatēs, olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Tas nenoliedzami bērnus motivē turpināt iesākto.
Ķekavas novadā ir trīs profesionālās
ievirzes skolas – Mūzikas, Mākslas un Sporta
skola. Savukārt dažādu pulciņu skaits
novada skolās un bērnudārzos skaitāms
vairākos desmitos.
Ikviens sabiedrības loceklis neatkarīgi no vecuma vēlas
būt piederīgs kādai
sabiedrības grupai.
Tā ir viena no cilvēka
pamatvajadzībām. Bērni un
jaunieši ir īpaši nozīmīga mūsu novada iedzīvotāju

daļa, tādēļ Izglītības daļas speciālisti ir
gandarīti par arvien pieaugošo interesi no
bērnu un viņu vecāku puses. Tas iepriecina
un motivē turpināt iesākto.
Lai bērniem un viņu vecākiem būtu
vieglāk orientēties plašajā pulciņu klāstā,
Izglītības daļa ir izveidojusi atsevišķu
sadaļu Ķekavas novada interneta vietnē
www.kekavasnovads.lv, kur pārskatāmā
veidā ir pieejama visa aktuālā informācija
par interešu izglītības iespējām un profesionālās ievirzes skolu programmām.
Inga Auziņa

Informāciju par interešu izglītības iespējām un profesionālās ievirzes skolu
programmām Ķekavas novadā meklē interneta vietnē www.kekavasnovads.lv sadaļā Izglītība.
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Ko domā sporta
skolas audzēkņi?

Ķekavas novada sporta skola

Ieva, mākslas vingrošana
– Man pašai ļoti patīk trenēties mākslas
vingrošanā, un es ieteiktu arī citām meitenēm. Mums ir jauka trenere, un meitenes,
ar kurām kopā nākam uz sporta skolu, ir
kļuvušas par draudzenēm. Man patīk, kad
labi veicas sacensībās. Jau līdz šim esmu
ieguvusi zelta medaļas gan vietējās, gan
starptautiskās sacensībās un vēlos sasniegt
vēl labākus rezultātus. Mans vislielākais
sapnis ir piedalīties olimpiskajās spēlēs.
Selīna, vieglatlētika
– Man patīk sporta skolā trenēties, jo tas
dod iespēju sacensībās parādīt to, ko es spēju un varu. Savukārt labs rezultāts ceļ manu
pašapziņu. Iesaku arī citiem vienaudžiem
nodarboties ar sportu, lai sevi fiziski attīstītu un gūtu panākumus. Sports ir iespēja
piedalīties sacensībās, salīdzināt sevi ar citiem. Sports iemāca gan zaudēt, gan uzvarēt, gan cīnīties ar citiem un pašam ar sevi.
Markuss, peldēšana
– Man no bērnības jau patīk peldēt un izlēmu,
ka gribu sporta skolā nodarboties tieši ar
peldēšanu. Man nodarbības ļoti patīk, visvairāk tad, kad sacenšamies, tas ir, uz izturību, kurš ātrāk, piemēram, kad jālien cauri
riņķiem. Vēl mums ir ļoti jauka trenerīte
Aiga, ko iepazinu jau bērnudārzā.
Lielākie ieguvumi: pirmkārt, esmu apguvis profesionālāku mācību peldēšanā, otrkārt,
esmu iemācījies labi peldēt brasā, treškārt,
esmu iemāc3ījies mest kūleņus, lai peldētu
pretējā virzienā. Citiem iesaku iestāties sporta
skolā, lai gūtu sev labāku fizisko formu.
Brāļi Savēlijs un Broņislavs, brīvā cīņa
Savēlijs: – Trenēties brīvo cīņu es izvēlējos
tāpēc, ka tas ir sporta veids, kurā ir iespēja apgūt pašaizsardzību un tas ļoti noder
aizstāvot sevi uz ielas. Ir iespēja piedalīties
dažāda mēroga sacensībās, kurās var iepazīties ar daudziem draugiem. Sporta skola
nodrošina ar formas tērpiem, transportu
un citām izmaksām un par godalgotajām
vietām ir iespēja dabūt naudas prēmijas.
Broņislavs: Brīvā cīņa ir sporta veids,
kurš ļoti labi attīsta vispārējo fizisko sagatavotību, var iemācīties sevi aizstāvēt. Man
vienmēr ir patikuši cīņas sporta veidi. Ja esi
labs sportists, tad ir bez maksas treniņi, ir iespēja pārstāvēt sporta skolu starptautiskajās
sacensībās. Man patīk, ka ir raksti avīzēs un
ik pa laikam dažādas apbalvošanas, banketi
Ķekavas novada sportistiem. Sporta skola arī
nodrošina ar ļoti interesantu treniņa procesu,
patīk tas, ka treniņi nav vienveidīgi.
Niklāvs, riteņbraukšana
– Nodarbojoties sporta skolā ar riteņbraukšanu, esmu sapratis, ka tikai ar lielu
darbu un pacietību var sasniegt labus rezultātus. Ir jānāk uz treniņiem, jātrenējas,
tad arī var cerēt uz uzvaru. Un uzvaras
sajūta ir labs stimuls, lai turpinātu aizsākto. Tāpat riteņbraukšanas treniņos ir forši
satikt draugus. Mums ir, par ko runāt, ir
kopīgas intereses.

Mikitanova (tālr. 29543805, 29364766),
Irina Zambžicka (tālr. 26513475).

Ķekavas novada sporta skola ir jaunākā Ķekavas novada profesionālās
ievirzes izglītības iestāde, kurā šobrīd
16 pedagogu vadībā tiek īstenotas
septiņas profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas sešos sporta
veidos – brīvajā cīņā, mākslas vingrošanā, regbijā, riteņbraukšanā, peldēšanā un vieglatlētikā.

fiziskās sagatavotības, attīstību; iepazīstina
ar brīvo cīņu kā Olimpisko sporta veidu un
audzina par Latvijas patriotiem un savas
zemes aizstāvjiem.
Realizācijas vieta: Skola, Daugmale,
Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV –
2124.
Treneris Edijs Biļķins. Tālr. 26542230,
29364766.

Ķekavas novada sporta skolas nolikumu
Ķekavas novada dome apstiprināja
2010. gada 10. jūnijā, taču reālo darbību
skola uzsāka 2011. gada 3. janvārī. Tobrīd
šajā izglītības iestādē tika uzņemti 104 audzēkņi un pamatdarbā strādāja četri
pedagogi divās profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmās – brīvajā
cīņā un mākslas vingrošanā.
Taču šodien vairāk kā 250 Ķekavas novada bērniem un jauniešiem sporta skolā
ir iespēja piedalīties mācību treniņu procesā un realizēt savas iespējas un sapņus.
Divu gadu laikā skolas audzēkņi ir guvuši ievērojamus panākumus gan starptautiskās gan valsts mēroga sporta sacensībās. Ne visi sasniegs augstākos sporta
sacensību rezultātus, bet vai tad sporta
devums ir tikai godalgas?
Aktīva dzīvesveida lielākā balva ir veselība un pozitīva attieksme pret dzīvi.
Uzvaras būs, bet tikai tad, ja ikviens ticēs
pats sev, saviem partneriem, komandai un
trenerim, lai kopā spētu turpināt iesākto
un sasniegtu iecerētos mērķus. Ķekavas
novada sporta skolas izveidošana ir liela
uzvara novada sporta dzīvē.

Regbijs
Programmā uzņem audzēkņus no deviņu
līdz 11 gadu vecumam.
Ko sniedz audzēkņiem? Iepazīstina
izglītojamos ar vienu no komandu sporta
veidiem, sekmē veselības, saglabāšanu un
nostiprināšanu, pilnveido vispusīgo un
speciālo fizisko un tehnisko sagatavotību, attīsta sadarbības prasmes un motivē
augstiem sasniegumiem sportā.
Realizācijas vieta: Baložu vidusskola, Skolas
iela 6, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112.
Treneri: Uldis Bautris (tālr. 29257588),
Kārlis Vents (tālr. 29251709), Elmārs
Šefanovskis (tālr. 29332986).

Par sporta programmām
Ķekavas novada sporta skola izsludina
audzēkņu uzņemšanu 2013./2014. mācību gadam šādās profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmās
Brīvā cīņa
Programmā uzņem audzēkņus no 5 līdz 8
gadu vecumam.
Ko sniedz audzēkņiem? Nostiprina
izglītojamo veselību, sekmē vispusīgās

Mākslas vingrošana
Programmā uzņem audzēkņus no 5 līdz 7
gadu vecumam.
Ko sniedz audzēkņiem? Iepazīstina ar
mākslas vingrošanu, sekmē izglītojamo veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, attīsta fiziskās īpašības, dzīvē nepieciešamās
kustību iemaņas, muzikalitāti, lokanību,
veiklību un profesionālu treneru vadībā
izglītojamie var apgūt vingrošanas, modernās un klasiskās dejas pamatus, uzlabot
stāju un savu fizisko sagatavotību, kā arī
piedalīties sacensībās un priekšnesumos.
Realizācijas vieta:
• Bultas, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas
novads, LV-2123;
• Ķekavas vidusskola, Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123;
• Baložu vidusskola, Skolas iela 6, Baloži,
Ķekavas novads, LV-2112.
Treneres: Aina Ancīte (tālr. 22071673),
Natālija Čekit (tālr. 26061117), Vita

Vieglatlētika
Programmā uzņem audzēkņus no 5 līdz10
gadu vecumam.
Ko sniedz audzēkņiem? Iepazīstina ar
vieglatlētikas disciplīnām, sekmē izglītojamo veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, brīvā laika mērķtiecīgu izmantošanu,
rosina pastiprinātu interesi par vieglatlētikas nodarbībām, kā arī veicina izglītojamo
harmonisku attīstību un sekmē vispārcilvēcisko un nacionālo vērtību apzināšanos.
Realizācijas vieta:
• Bultas, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas
novads, LV-2123,
• Ķekavas vidusskola, Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123.
Treneri: Anita Koziča (tālr. 29321993),
Vaira Kumermane (tālr. 26586983).
Peldēšana
Programmā uzņem audzēkņus no 5 līdz
10 gadu vecumam.
Ko sniedz audzēkņiem? Nodrošina peldēšanas tehnikas pamatu apguvi un kustību
saskaņotu darbību, veicina fiziski, garīgi un
emocionāli attīstītas personības veidošanos,
kas motivēta aktīvam, kustīgam dzīves veidam, kas apzinās sportu kā vērtību.
Realizācijas vieta: Skola, Daugmale,
Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV2124.
Trenere Aiga Daubure (tālr. 26187345).
Riteņbraukšana
Programmā uzņem audzēkņus no 8 līdz10
gadu vecumam.
Ko sniedz audzēkņiem? Nodrošina
riteņbraukšanas tehnikas pamatu apguvi,
attīsta un pilnveido fizisko sagatavotību,
veicina interesi par sportu un veselīgu
dzīvesveidu, sekmē garīgi un emocionāli
attīstītas personības veidošanos
Realizācijas vieta: Baložu vidusskola, Skolas
iela 6, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112.
Treneris Uldis Puzaks (tālr. 29471404).

Kontakti
• Direktore Vita Mikitanova,
tālr. 29364766
• Adrese: Bultas, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
• E-pasts: sportaskola@kekava.lv
• Interneta vietne:
www.sportaskola.kekava.lv
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Ķekavas Mūzikas skola
Ķekavas Mūzikas skola ir akreditēta
profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura piedāvā gan licencētas izglītības programmas, gan interešu izglītības iespējas.

Dalība konkursos, festivālos
Mūsu audzēkņi un kolektīvi regulāri piedalās dažāda mēroga konkursos un festivālos,
gūstot gan reģionālā, gan valsts un starptautiska līmeņa panākumus. Aizvadītā gada nozīmīgākie panākumi: 2. vieta Jāzepa Vītola
III Latvijas Mūzikas skolu koru un ansambļu
konkursā, 2. vieta XVIII Latvijas Mūzikas skolu
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
Izpildītāju konkursā, 3. vieta Starptautiskajā
kameransambļu konkursā Muzicējam kopā
ar draugiem, Grand Prix Bērnu un jauniešu
konkursā Latvijas gada ģitārists 2012,
1. vieta jauno vokālistu konkursā Dziedu
Dievmātei, 2. vieta 3. Starptautiskajā akadēmiskās mūzikas konkursā Jūrmala 2012,
2. vieta N. Novikas VI Starptautiskajā Mazās
kamermūzikas konkursā, 2. un 3. vieta
konkursā Talants Latvijai, Grand Prix
Starptautiskajā konkursā Concours Musical
de France Parīzē.
Sadarbība ar citām mūzikas skolām
Muzicējam ne tikai pašu skolā un novada
pasākumos, bet tiekamies sadraudzības

Ķekavas novada jauniešu simfoniskais orķestris konkursā Neerpeltā (Beļģija)
foto: No Ķekavas Mūzikas skolas arhīva

Bērni skolā var apgūt šādas specialitātes:
• astoņgadīgās programmas: klavierspēle,
vijoļspēle, čella spēle, kora klase. Uzņemšana no 7 līdz 8 gadu vecuma;
• sešgadīgās programmas: akordeona,
ģitāras, kokles, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, mežraga, sitaminstrumentu spēle. Uzņemšana no 8 līdz 10
gadu vecuma.
Mācību laikā bērni apgūst ne tikai
specialitāti, bet arī mūzikas mācību solfedžo, mūzikas literatūru, visu specialitāšu
audzēkņi apgūst klavierspēli no 2. klases,
muzicē ansambļos, korī, orķestrī.
Jau ceturto gadu piedāvājam apmācību
gan Ķekavā (Mūzikas skolas telpās), gan
Baložos (Baložu vidusskolā). Nokļūšanai
uz nodarbībām bērni var izmantot pašvaldības piedāvātos skolēnu autobusus.
Bērni, jaunieši un arī pieaugušie var mācīties interešu (pašapmaksas) grupās instrumentu spēlē, kā arī bērniem piedāvājam
sagatavošanas klasi – ritmiku (no 5 gadu
vecuma) un instrumenta spēli (no 6
gadu vecuma), bet Muzikālās rotaļas
(no 2,5 gadu vecuma Ķekavā Mūzikas skolā un Baložos kultūras namā), kā arī baleta
nodarbības bērniem.
Skolā darbojas dažādas kolektīvās
muzicēšanas vienības – pūtēju orķestris,
simfoniskais orķestris, koris, stīgu instrumentu ansamblis, džeza kombo ansamblis, ģitāristu, koklētāju un akordeonistu ansambļi, kā arī dažādu sastāvu kameransambļi. Audzēkņi muzicē arī tādos
republikā pazīstamos kolektīvos kā City
Jazz orķestra jauniešu grupā un Jelgavas
jauniešu bigbendā.

Ģitāristu nometnē Sešas stīgas

Mācību ekskursija pa Jāzepa Vītola dzīves
takām Gaujienā

koncertos arī ar citām mūzikas skolām –
Baldones, Iecavas, Rīgas P. Jurjāna mūzikas skolu, Jūrmalas, Alsungas u. c.
Skolai ir izveidojusies ilggadēja sadarbība ar mūzikas skolām Tabasalu (Igaunija) un Gostinā (Polija). Ar igauņu draugiem tiekamies gandrīz katru gadu, bet ar
Gostinas Mūzikas skolu realizētas divas
apmaiņas vizītes.

atpūšas un koncertē kādā no Igaunijas
salām – Sāremā vai Hījumā. Šogad jaunums – vasaras radošās dienas muzicējošiem bērniem.

Pedagogu un audzēkņu dalība
meistarklasēs
Lai papildinātu savu pedagoģisko pieredzi,
apmeklējam meistarklases gan ārpus skolas,
gan arī aicinām pie sevis pazīstamus
māksliniekus un pedagogus. Pie mums
notikušas pianista Renē Salaka, Minhenes
Filharmoniķu ilggadējā vadītāja, vijolnieka, pedagoga Georga Jassenjavska meistarklases, tikšanās ar komponistu un ērģelnieku Ati Stepiņu, kā arī apmeklējam
meistarklases ārpus skolas.
Dalība vasaras nometnēs
Bērni piedalās vasaras nometnēs gan tepat
Latvijā, gan Igaunijā. Jau tradicionāli katru vasaru notiek mūsu pedagoga Kaspara
Zemīša rīkotā vasaras nometne Sešas
stīgas, vasaras nometne simfoniskajam
orķestrim, bet pūtēju orķestris mācās,

Radošās pašizpausmes pasākumi
Mūsu kolektīvs – bērni, pedagogi un citi
skolas darbinieki ar prieku iesaistās dažādu
nopietnu un pavisam nenopietnu pasākumu organizēšanā un norisē. Esam noorganizējuši paši savu Eirovīziju (mūsu versijā –
Ķekavīzija), kurā bērni atskaņoja savas
kompozīcijas, koncerti Es – koncertmeistars un Muzicēju kopā ar vecākiem, tiek
iestudēti teatralizēti uzvedumi, uzņemta
muzikālā filma un mūzikls ĶekAbba,
izveidota koncertprogramma no pazīstamām kinofilmām.
Mācību ekskursijas
Bērni mācību vielu apgūst ne tikai skolas solā, bet arī apmeklējot dažādas kultūrvēsturiskas Latvijas vietas, koncertus,
muzejus un kultūras iestādes – operu,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju,
LTV, radio.
Eiropas Savienības projektu realizācija
Lai iekārtotu un aprīkotu muzikālo rotaļu un
baleta nodarbību telpas, Eiropas Savienības

Pūtēju orķestris vasaras nometnē Tabasalu
(Igaunija)

Kontakti
• Direktore Daiga Ventniece,
tālr. 67937502
• Adrese: Skolas iela 3, Ķekava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV 2123
• E-pasts:
kekavas.muzikasskola@kekava.lv
• Vietne: http://muzika.kekava.lv/
fondu pasākumā realizējām projektu
Ķekavas Mūzikas skolas telpu renovācija
un aprīkojuma papildināšana izglītības
iespēju papildināšanai. Savukārt Eiropas
Sociālā fonda Nordplus Junior programmas
mobilitātes projektā We create together
muzicējām kopā ar draugiem no Tabasalu
gan Latvijā, gan Igaunijā.
Uzņemšana
Jaunos audzēkņus gaidām katru gadu jūnija pirmajā nedēļā. Šogad 3. un 4. jūnijā –
konsultācijas, bet 5. jūnijā – uzņemšanas
pārbaudījums. Informācija par uzņemšanu
tiek ievietota avīzē Ķekavas Novads un
skolas vietnē. Mācības interešu izglītībā
var sākt visa mācību gada laikā.
Aicinām novada bērnus un jauniešus,
kuri muzicē, bet vairs nemācās mūzikas
skolā, iesaistīties mūsu orķestros!
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