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maza mana tēvuzeme
divu roku platumā
mīļa mana tēvuzeme
divu roku siltumā
dziļa mana tēvuzeme
visa mūža garumā
(Knuts Skujenieks)
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Turcijā spriež par sadarbību  4. lpp.

Atrod smilts krājumus  5. lpp.

Sveicam Latvijas Republikas
dzimšanas dienā!
Ķekavas novada Dome

Foto: velga kūkuma

Vīru korim Ķekava aprit 40

Foto: vineta bērzņa

Grāmatu Tārpiņš aicina  12. lpp.

Ķekavas Mākslas skolai 15  12. lpp.

Laikā, kad šogad svinam Latvijas
valsts dzimšanas dienu, vīru koris
Ķekava sagaida savu 40. pastāvēšanas
gadskārtu, aicinot ikvienu uz savu jubilejas koncertu 27. novembrī plkst. 16.00
Doles tautas namā.
“Šie četrdesmit gadi gan priecē, jo esam
spējuši pastāvēt un noturēties labāko vīru
koru pulkā republikā, gan skumdina –
nemanot paskrējis laiks. Noiets ļoti ilgs
un grūts ceļš. Ziedots laiks, lai apgūtu
repertuāru, piedalītos vietējās skatēs un
dziesmu svētku koru karos, starptautiskajos konkursos, koncertos un citos mākslinieciskos pasākumos,” pārdomās dalās
kora mākslinieciskais vadītājs, diriģents
profesors Arvīds Platpers.
Vaicājot diriģentam, kura vadībā vīru
koris darbojas jau 28 gadus, par veiksmes atslēgu kora pastāvēšanai, viņš
atzīst: “Tā ir ticība cits citam. Ticība savām

spējām priecēt skatītājus
ar savu meistarību. Tā ir
attieksme pret dziesmu,
gūtā atzinība dažādos
konkursos un sapratne,
ka augstāko virsotni var
sasniegt tikai ar ilgu, pacietīgu un rūpīgu darbu.”
Šajos gados vīru koris
ar savām skanīgajām
balsīm pabijis daudzviet
Latvijā un ārpus valsts robežām – apbraukāta gan Vīru koris Doles tautas nama atkāšanā 2009. gada pavasarī. NovemEiropa, gan visa plašā brī koris šeit atgriezies ar jubilejas koncertu.
bijusī Padomju Savienība.
Nesen koris ar labiem rezultātiem atgrie- zīmīgākais panākums pēc zelta diploma
zās no starptautiskā koru mūzikas konkursa iegūšanas 3. koru olimpiādē Brēmenē, VāTonen 2000 Holandē – sakrālās mūzikas cijā, 2004. gadā un 1. vietas izcīnīšanas
konkursā izcīnot Zelta diplomu, laikmetīgās starptautiskajā sakrālās mūzikas konkursā
un tautas mūzikas konkursos – sudraba Sudraba zvani Daugavpilī 2007. gadā.
Turpinājums 7. lpp. 
diplomus. Vīru korim tas ir jau trešais no-
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2 viedokļi

Angelika Bondare,
Biedrības Ķekavas novada Uzņēmēju padome
valdes priekšsēdētāja

Kad veidojam kaut ko
jaunu, parasti mēģinām
iedomāties, kā to uztvers
apkārtējie, jo svarīgi, ka to darām ne tikai sevis
dēļ, bet arī sabiedrības labad. Taču vienmēr
pastāv risks, ka sākotnējās cerības un vēlmes var mainīties. Izmaiņas rada pati dzīve
un sabiedrība, bet mēs spējam prognozēt labi
ja savus resursus, iespējas, entuziasmu un
mērķtiecību. Vien jautājums, vai varam pielāgoties šīm pārmaiņām?
Biedrībā Ķekavas novada Uzņēmēju padome esam dažādu uzņēmējdarbību pārstāvji,
kuri atšķiras ar savu darbības veidu. Taču mūs
vieno spēcīga stīga – mērķtiecība. Neraugoties
uz šo uzņēmēju pārbaudījumu un izaicinājumu laiku un ceļā sastaptajām grūtībām, mēs
cenšamies mērķtiecīgi virzīties uz priekšu un
mainīties. Tagad par notikumiem biedrībā varēs
lasīt mūsu vietnē www.knup.lv. Ir prieks un
lepnums dzirdēt pozitīvas ziņas no biedriem,
kuri teju jau parādīs gaismā jaunus produktus,
un dažādos biznesa sadarbības pasākumos
saņemt atbalsta vārdus arī no starptautisku
uzņēmēju organizāciju biedriem.
Pirms gada uzsākot savu darbību, nozīmīgākais solis bija sadarbības līguma noslēgšana
ar Ķekavas novada pašvaldību, lai kopīgiem
spēkiem mūsu novadā veicinātu uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi. Sadarbība nenāk viegli, jo
jāsaprot, ka publiskajā pārvaldē un privātajā
biznesā atšķiras domāšanas veids, pastāv sarežģīta organizatoriska struktūra un iestiguši
sabiedrības stereotipi. Taču, mainot taktiku,
pamazām un neatlaidīgi tiecamies uz tādu
sadarbības modeļa izveidi, kur ieguvēji būtu
abas puses.
Mūsu redzamākie projekti ir SIA Attach
mārketinga seminārs; sadarbībā ar Ķekavas
novada Kultūras aģentūru – pasākums Iepazīsti
savējos, kurā mēs piesaistījām arī daudzus
citus novada uzņēmumus; sadarbībā ar biedrību Cita Ķekava – konference Daudzdzīvokļu
māju renovācija un efektīva apsaimniekošana.
Pamatā esam īstenojuši principu – biedri nāk
ar savu iniciatīvu, kuru palīdz īstenot iniciatīvas
grupa. Ar savām aktivitātēm esam veicinājuši
iedzīvotāju interesi tieši par Ķekavas novada
uzņēmēju ražoto produkciju un pakalpojumiem.
Šobrīd biedrībā aktīvi darbojas galvenokārt
mazie un vidējie uzņēmumi, bet labprāt mūsu
vidū redzētu arī novada biznesa smagsvarus. Tas būtu veiksmīgs priekšnosacījums,
lai kopīgi sevi parādītu ne tikai novadā un
Latvijā, bet arī plašāk, izmantojot pārrobežu
sadarbību. Kopīgiem spēkiem varam attīstīt
un sasniegt vairāk.
Ķekavas novada pašvaldības izdevums
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Vai saimniekojam racionāli?
Pēteris Geks,
Ķekavas novada Domes
opozīcijas deputāts

Vai tiešām šis skaisti grantētais gājēju
ceļš Atpūtas ielā, Valdlaučos, būtu steidzami jānoasfaltē, kā to ieplānojuši pie varas
esošie Ķekavas novada Domes deputāti?
Vai nepietiktu ar grants uzbēršanu attiecīgajās ceļam nepieciešamajās uzlabojumu
vietās, saglabājot unikāli dabīgo grants segumu, līdzīgi kā tas ir mūsu Latvijas kultūras
lepnumā – Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā?
Ielas labiekārtošanas nolūkos gan vajadzētu
uzstādīt interesantus soliņus atpūtai bez lieliem līdzekļu ieguldījumiem.

Vai tā ir racionāla saimniekošana, bet varbūt tā
tiek izpatikts Valdlauču
iedzīvotājiem, kuri jau uzsākuši pirmās aktivitātes
par pievienošanos Rīgai?
Tajā pašā laikā desmitiem citu ielu un ceļu
Ķekavas novada teritorijā
nav cilvēcīgi izbraucami.
Tie gan prasīt prasās pēc
uzlabošanas un sakārto- Gājēju ceļš Atpūtas ielā, Valdlaučos
tības. Kā piemēru varu
minēt turpat kaimiņos grantēto ceļa posmu darījusi savu. Šis ceļa posms beidzot ir pelno Katlakalna robežas līdz kooperatīvam nījis uzmanību un Ķekavas novada Domes
Ziedonis, kur gadiem intensīvā satiksme ir labvēlīgu lēmumu par noasfaltēšanu.
Foto: pēteris geks

Sadarbībā varam
dot un iegūt

Par vienmērīgu novada attīstību
Māris Belovs,
Attīstības daļas projektu vadītājs
Rūpējoties par vienmērīgu attīstību
visās Ķekavas novada administratīvajās
teritorijās, pašvaldība nolēma atbalstīt
Valdlauču iedzīvotāju vairākkārtējo lūgumu atjaunot vēsturisko gājēju ielu – Atpūtas ielu, to noasfaltējot un labiekārtojot
apkārtni.

Šajā apkaimē tā ir vienīgā iela, kur iedzīvotāji, automašīnu netraucēti, var pastaigāties, atpūsties un patīkami pavadīt
brīvo laiku. Līdz ar šīs ielas noasfaltēšanu
ērtāk būs pārvietoties arī jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem, velosipēdistiem
un jauniešiem ar skrituļslidām vai skrituļdēļiem, jo arī senāk šī iela bija Valdlauču
dzīvojamā masīva iedzīvotāju sportošanas
vieta.

Pret benzīntanku Ķekavā
Linda Danileviča,
Ķekavas novada Domes deputāte
Vēlos pateikties visiem iedzīvotājiem, kas
mani atbalstīja un parakstījās pret degvielas
uzpildes stacijas Neste izbūvi Rīgas ielā 24,
Ķekavā.
Tā kā Gaismas ielas un autoceļa A7 jeb
Bauskas šosejas krustojums nav regulējams,
kas šobrīd jau pie šīs automašīnu plūsmas
rada diezgan lielas grūtības no rītiem un va-

karos nogriezties uz Bauskas šoseju, tad benzīntanks tikai palielinās gan vieglo, gan smago
mašīnu plūsmu, tā radot vēl lielākas neērtības
un sastrēgumus iedzīvotājiem.
Uzskatu, ka plānotā degvielas uzpildes stacija
radīs lieku bīstamību un lielāku gaisa piesārņojumu ar izplūdes gāzēm, citām kaitīgajām vielām
un nepatīkamajām smakām. Tas viss negatīvi
ietekmēs tur netālu dzīvojošos – gan ģimenes
ar bērniem, kuri izgājuši pastaigāties, gan jauniešus, kas mājas pagalmā spēlē bumbu.

Paplašinot pakalpojumus novadā
Juris Križanovskis,
Telpiskās plānošanas daļas vadītājs
Degvielas uzpildes stacija tiek plānota
saskaņā ar teritorijas plānojumu, un tās
novietne ir pie autoceļa A7 un Gaismas
ielas – starp tirdzniecības centru Liiba un
Maxima veikalu. Tas nozīmē, ka jau šobrīd
šajā teritorijā ir skaitliski liels automašīnu skaits
un neatkarīgi no degvielas uzpildes stacijas jau
ir liels gaisa piesārņojums ar izplūdes gāzēm.
Plānojot šo objektu, tiek prasītas Valsts vides
dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes

nosacījumi un atzinums, kas atkārtoti būs jāpieprasa, uzsākot būvprojekta izstrādi, kā arī
tiek ņemta vērā degvielas uzpildes stacijas
aizsargjosla, kura skar kaimiņu īpašumus,
bet aizsargjosla ir skaņota ar skarto īpašumu
īpašniekiem.
Par degvielas uzpildes stacija izvietojumu
ir dažādi viedokļi. Tā nav ražotne, kurai būtu
jāatrodas ārpus apdzīvotām teritorijām, bet
pakalpojumu objekts, kura atrašanās apdzīvotā
teritorijā nodrošinās ērtāku un plašāku pakalpojuma klāsta saņemšanu Ķekavas iedzīvotājiem.
Runājot par luksofora izveidi autoceļu A7

Jāpiezīmē, ka jauna asfalta seguma uzklāšana ir nepieciešama arī tamdēļ, ka šīs ielas
asfalta segums tika daļēji bojāts kanalizācijas
tīkla izbūves laikā pirms vairākiem gadiem.
Šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts
Atpūtas ielas rekonstrukcijai, kā arī plānots
piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus. Atpūtas ielas asfalta seguma
klāšanas un apkārtnes iekārtošanas darbi –
apgaismojuma atjaunošana, soliņu izbūve,
bērnu laukuma izveide pie Olektes upītes tiltiņa – varētu sākties nākamā gada pavasarī.
Manuprāt, mums jāatbalsta vietējie uzņēmēji,
bet, pieļaujot izbūvēt šo pašapkalpošanās degvielas uzpildes staciju, mēs radam arī lieku
konkurenci un gremdējam vietējo uzņēmēju,
kas jau vairāku gadu garumā darbojas Ķekavā
un nodarbina vietējos iedzīvotājus.
Ja tomēr domājam par jauna benzīntanka
izbūvi Ķekavā, tad būtu jāizvērtē tam cita atrašanās vieta – prom no blīvi apdzīvojamās
teritorijas.
Sakot vēlreiz paldies par atbalstu, turpināšu
uzklausīt un atbalstīt vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju intereses!
un Gaismas ielas krustojumā, jāpiemin, ka
šobrīd ir apstiprināts valsts autoceļa A7 ceļa
seguma maiņas projekts, kuru plānots uzsākt
2011. gadā. Šī projekta ietvaros plānotas iestrādes minētā krustojuma aprīkošanai ar
luksoforu. Par sadarbību tā izbūvē sarunas
uzsākušas Ķekavas novada pašvaldība, SIA
Neste Latvija un va/s Latvijas valsts ceļi. Luksofora izveide uzlabos situāciju ar iebraukšanu
un izbraukšanu tiem Ķekavas iedzīvotājiem,
kuri izmanto Gaismas ielu, kā arī paaugstinās
satiksmes drošību gan iedzīvotājiem, gan benzīntanka klientiem. Taču sastrēgumu problēmu
tas nerisinās, tā tiks atrisināta pēc Ķekavas
apvedceļa realizācijas.

Sveicam visus
Baložu iedzīvotājus
pilsētas dzimšanas dienā!
Ķekavas novada Domes vārdā,
Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis
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Pulcējoties dažādu paaudžu Ķekavas
novada iedzīvotājiem, 11. novembrī novadā notika divi lāpu gājieni par godu
Lāčplēša dienai.
Lāpu ugunīm degot, novada skolu
audzēkņi, pašvaldības pārstāvji un novada iedzīvotāji devās gājienā uz Trušeļu
kapiem, Ķekavā. Atminoties 11. novembra Latvijas vēstures notikumus, lāpu
gājienā piedalījās pūtēju kvintets Ķekavas Mūzikas skolas pedagoga Kaspara
Stankeviča vadībā. Lāpu gājiena dalībnieki varēja noklausīties arī Aleksandra
Čaka dzejas montāžu skolotājas Silvijas
Zītares vadībā.
Lāpu gājiena mērķis bija nodot vēstījumu, ka nekas nav aizmirsts... neviens
nav aizmirsts. Mēs turam augstā godā un
cieņā tos varoņdarbus, kas tika veikti par
mūsu zemi, Latviju, par mums. Šī tradīcija
dod iespēju uzskatāmi paust attieksmi un
vēsturisko stāstu, kas jānodod no paaudzes uz paaudzi, apzinoties savas saknes
un vēsturi. Šī ir iespēja izjust savas Latvijas neatkarības vērtību. Lāpu gājienu, kas

Foto: Līva benete

Lāpu gājieni par godu Lāčplēša dienai

Lāpu gājiens par godu Lāčplēša dienai
ir Ķekavas vidusskolas iedibinātā tradīcija,
uz Trušelu kapiem rīkoja Ķekavas novada
pašvaldības Izglītības daļa sadarbībā ar
novada skolām.

Pārrunā autoceļu
kvalitātes uzlabošanu

Atkārtoti vaicājot par
nepieciešamību izbūvēt
luksoforu A7 un Gaismas
ielas krustojumā, Latvijas
valsts ceļi atzina – finansējuma trūkuma dēļ šo
pašvaldības lūgumu nav
iespējams realizēt. Savukārt Domes priekšsēdētājs Roberts Jurķis gan Latvijas valsts ceļu izbūvētais gājēju celiņš Gaismas ielā, Ķekavā
komitejas sēdē, gan tiekoties vēlreiz ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem V2 posmā Ziedonis–Katlakalns, ja šim mērnorādīja pašvaldības gatavību šajā projektā ķim tiks piešķirti līdzekļi Latvijas valsts ceļu
budžetā.
iesaistīties ar līdzfinansējumu.
Tāpat Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji
Drošības, sabiedriskās kārtības un satiksmes komitejā tika pārrunāts arī jautājums atkārtoti aicināja uzņēmumu Latvijas valsts
par paviljona vai nojumes izveidi 12. marš- ceļi uzsākt Rīgas ielas Baložos un Gaismas
ruta autobusa pieturai Dārziņi dārzkopības ielas Ķekavā rekonstrukciju. Par šo ielu slikto
sabiedrībā Ziedonis. Pēc Latvijas valsts ceļu seguma stāvokli pašvaldība regulāri saņem
pārstāvja teiktā, šai autobusa pieturai varētu iedzīvotāju sūdzības. Pēc valsts uzņēmuma
uzlikt sieta tipa sienas ar jumtu – līdzīgi kā teiktā, finansējuma trūkuma dēļ tuvākajā laikā
šīs ielas nav plānots rekonstruēt.
pieturai Ķekavā pie Latvenergo.
Vineta Bērziņa
Nākamgad plānots arī noasfaltēt autoceļu
Foto: vineta bērziņa

Lai pārrunātu nepieciešamos autoceļu
kvalitātes un satiksmes drošības uzlabojumus Ķekavas novadā, pašvaldības pārstāvji vairākkārtīgi tikās ar va/s Latvijas
valsts ceļi.
Ķekavas novada Domes Drošības, sabiedriskās kārtības un satiksmes komitejā va/s
Latvijas valsts ceļi informēja par plānotajām
darbībām ceļu satiksmes un kvalitātes uzlabošanā Ķekavas novadā, norādot, ka nākamajā
gadā tiks mainīts autoceļa A7 asfalta segums
un izveidoti paplašinājumi svarīgākajos krustojumos.
Lai veicinātu gājējiem drošu pārvietošanos, uzņēmums Latvijas valsts ceļi izbūvējis
gājēju celiņu Gaismas ielā, Ķekavā, un vēl
šogad plāno ierīkot gājēju luksoforu un pāreju
autoceļa A7 un Pļavniekkalna ielas krustojumā.
Gājēju drošības nolūkos pašvaldība ierosināja
tuvāk Doles un Ķekavas baznīcai pārcelt gājēju pārēju, kas atrodas iepretim Doles tautas
namam un autobusa pieturai. Šo ierosinājumu
atbalstīja arī Latvijas valsts ceļi.

Veic grozījumus pašvaldības budžetā
Ķekavas novada Domes sēdē 9. novembrī, atvēlot papildu naudu novada
turpmākai attīstībai, tika pieņemti šogad
otrie pašvaldības 2010. gada budžeta
grozījumi.
Kā uzsver pašvaldības Finanšu daļas
vadītāja Skaidrīte Klūdziņa, papildu finansējumu pašvaldības vajadzībām bija iespējams
atrast, jo pašvaldības budžetā ieņēmumi
šobrīd pārsniedz plānotos.
Izvērtējot šī brīža novada vajadzības,
papildus 60 000 latu atvēlēti novada
autoceļu uzturēšanai un remontdarbiem,
20 000 latu – ielu apgaismojuma līniju re-

Arī Daugmalē Lāčplēšu dienas varoņi
tika pieminēti ar klusumu brīdi Spieķu
kalnā un lāpu gājienu uz Važu rāvēju.
Vineta Bērziņa

montdarbiem galvenokārt tādās apdzīvotās
vietās kā Baložos, Vimbukrogā un Odukalnā; 85 000 latu – izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, paredzot pašvaldības
līdzfinansējumu vairākos Eiropas projektos.
Pašvaldība piešķīra arī 6600 latu Ķekavas
novada teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai.
Savukārt, pateicoties jaunā bērnudārza izveidei Katlakalnā, kurā vairāk nekā 260 bērniem tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības
programma, bija iespējams samazināt par
15 000 latiem izdevumus citām pašvaldībām
saistībā ar izglītības pakalpojumiem.

S. Klūdziņa informē: veicot pašvaldības
budžeta grozījumus, ir palielināti iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi par
50 000 latu, nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi – par 96 000 latu un mērķdotācijas – par 52 000 latu. Tāpat samazināti
nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldība
un pašvaldības iestādes, par 126 000 latu.
Pašvaldības pārstāve norāda, ka šajos budžeta grozījumos par 10 000 latu samazināti
arī izdevumi Ķekavas novada pašvaldības
administrācijas uzturēšanai. Jāpiebilst, ka pirmajos budžeta grozījumos jūlijā administrācijas izdevumi tika apcirpti jau par 20 000 latu.
Vineta Bērziņa

Dome lēma
Aicina darbā Pašvaldības
policijas priekšnieka
vietnieku

Ķekavas novada pašvaldība izsludinājusi
konkursu uz Pašvaldības policijas priekšnieka
vietnieka amatu.
Pretendentam izvirzītas šādas prasības:
• augstākā izglītība, augstākā izglītība tiesību un
vadības zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vismaz trīs gadu pieredze kolektīva vadīšanā
(ne mazāk kā 10 cilvēku), darba pieredze tiesībsargājošās iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē, ļoti labas krievu valodas zināšanas, vēlamas
citas svešvalodas prasmes.
Galvenie pienākumi:
• nodrošināt policijas darbu noteiktajiem darbības virzieniem un pienākumiem;
• organizēt, vadīt un uzraudzīt likumpārkāpumu
profilakses un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumu izpildi;
• sagatavot priekšlikumus policijas darba uzlabošanai un piedalīties nepieciešamo normatīvo
aktu projektu izstrādē;
• kā arī uzraudzīt iesniegumu, administratīvo
lietu un citu materiālu izskatīšanas un izpildes
termiņus un kārtību.
Pretendenti savu CV un motivācijas vēstuli var
sūtīt līdz 23. novembrim (ieskaitot) uz e-pastu:
Lija.Sopa@kekava.lv, pa faksu – 67935819 vai pa
pastu – Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV 2123.
Atgādinām, ka 28. oktobra Domes sēdē pēc
paša vēlēšanās no amata tika atbrīvots līdzšinējais
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Ainārs
Eihmanis.

Pašvaldība gatava
sniega tīrīšanai

Ķekavas novada pašvaldība veikusi visus
nepieciešamos darbus, lai ziemas sezonā
uzturētu pašvaldības autoceļus atbilstošā
kārtībā.
Kā apgalvo par ceļu uzturēšanu atbildīgā
pašvaldības uzņēmuma Ķekavas sadzīves servisa centrs vadītājs Juris Aperāns, visa sniega
tīrīšanai un ceļu kaisīšanai paredzētā tehnika ir
tehniskā kārtībā, sagatavots autoceļu kaisīšanai
smilšu un sāls maisījums, kā arī papildus iepirkta
viena lieljaudas sniega tīrīšanas traktortehnika,
kas ļaus operatīvāk veikt ceļu uzturēšanu ziemā.
Viņš atgādina, ka primāri tiks tīrīti pašvaldības
autoceļi un tikai tad iespēju robežās arī privātie
servitūta ceļi.
Šogad Ķekavas novada pašvaldības autoceļu
uzturēšanai paredzēti Ls ~258 000, no kuriem
Ls 118 000 – valsts dotācija un Ls 160 000 –
Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļi. Ņemot vērā būtisko Autoceļu fonda
piešķirto līdzekļu samazinājumu un iepriekšējo
bargo ziemu, šogad desmit mēnešos jau izlietoti
Ls ~104 000.
Vineta Bērziņa

Apstiprina vienoto novada
norāžu dizainu

Ķekavas novada Dome apstiprināja Rīgas
Tehniskās universitātes Dizaina un ergonomikas centra LMS Dizaina mākslas asociācijas
izstrādāto dizainprojektu Ķekavas novada ielu
nosaukumu un norāžu stabu izvietojuma, tūrisma
norāžu-maršrutu attīstība. Līdz ar to visā novadā
turpmāk būs vienots norāžu dizains un krāsa –
tumši zaļa.
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Attīstīs
ūdenssaimniecību
Daugmalē

Pēc iepirkumu komisijas lēmuma Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projekta Daugmales ciema ūdenssaimniecības attīstība īstenošana – projektēšana un būvniecība – ir
uzticēta SIA Modus būve.
Šī projekta ietvaros Daugmalē tiks izbūvēta jauna kanalizācijas pārsūknēšanas stacija,
500 metrus garš spiedvads un bioloģiskās attīrīšanas ietaises. Darbus plānots noslēgt nākamā
gada jūnijā.
Projekts tiks realizēts ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu Ls 152 469,60
apmērā un Ķekavas novada pašvaldības finansējumu – Ls 26 906,40, kā arī SIA Līves 2 sniedz
papildu ieguldījumu Ls 37 669 apmērā.
Līgums par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanu ar SIA Modus būve tika parakstīts
1. novembrī.

Apzaļumo Baložus
un Daugmali

Turpinot darbu pie Ķekavas novada pašvaldības teritorijas labiekārtošanas, pašvaldības speciālisti rudenīgajā laikā izveidoja vairākus jaunus
dekoratīvo kokaugu un ziemciešu stādījumus.
Lai aizsegtu neestētisko skatu uz sadzīves
atkritumu konteineru laukumu Baložos Bērzu
un Jaunatnes ielu krustojumā, pašvaldības vides
un labiekārtošanas speciālisti laukumu apstādīja
ar dažāda veida dekoratīvajiem kokaugiem, kas
priecēs iedzīvotājus ar savu krāsainību ne tikai
vasarā, bet arī rudenī un ziemā.
Dekoratīvie kokaugi un mūžzaļie krūmi tika
iestādīti arī pie pašvaldības Daugmales pārvaldes ēkas.
Vineta Bērziņa

Tikšanās ar Niluferas pašvaldības vadītāju Mustafu Bozbeju un Latvijas goda konsulu Javuzu Iskenderoglu
laipni uzņēma arī Ķekavas novada delegāciju, iepazīstinot ar Latvijas tēla veidošanu
Turcijā un aizsākot sarunas par Latvijas
Kultūras un izglītības centra izveidi. Jāpiebilst, ka Latvijas goda konsulāts ceturtajā
lielākajā Turcijas pilsētā Bursā tika atklāts

2010. gada 19. jūlijā.
Latvijas pārstāvju vizīte radīja pastiprinātu ārvalstu plašsaziņas līdzekļu uzmanību
un plaši tika atspoguļota vietējos laikrakstos un interneta vietnēs.
Līva Benete

Pašvaldība sadarbosies ar Baltkrieviju
Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji un Domes deputāti, darba vizītē
apmeklējot Vitebskas apgabala Braslavas rajonu Baltkrievijā, noslēdza nodomu protokolu par sadarbību dažādās
jomās.
Vizītes galvenais mērķis bija veicināt
pašvaldību sadarbību ekonomikas, tirdzniecības, kultūras, izglītības, veselības,
sporta un vides aizsardzības jomā, kā arī

Eiropas Savienības projektu apguvē un
to īstenošanā.
Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji
vizītes laikā iepazinās ar investīciju iespējām Braslavas rajonā un realizētajiem
investīciju projektiem uzņēmējdarbībā un
izglītībā, kā arī vēroja Skolotāju dienai
veltīto tradicionālo pasākumu ar tautas
deju kolektīvu uzstāšanos.
Līva Benete

Foto: ginta logina

Lai izveidotu saieta namu Daugmalē,
Ķekavas novada Dome izsludinājusi atklāto
konkursu uz nepabeigtā bērnudārza korpusa rekonstrukciju. Pieteikumu iesniegšanas
termiņš – 22. novembris.
Konkursa veiksmīgas norises gadījumā
pašvaldība iecerējusi būvdarbus uzsākt jau ar
1. decembri, tos noslēdzot nākama gada vasarā.
Saieta namu jeb Daugmales daudzfunkcionālo centru, kas būs publiski pieejams ikvienam
Ķekavas novada iedzīvotājam, ar atsevišķu ieeju
izbūvēs vienā no topošā bērnudārza korpusiem.
Tajā apmeklētājiem būs pieejams baseins ar
labiekārtotām ģērbtuvēm un dušas telpu, ēdināšanas telpas, kā arī saietu telpas konferenču un
semināru organizēšanai, dažādu kultūras pasākumu, apmācību, koncertu un radošo apvienību
sanāksmju rīkošanai.
Pašvaldība finansējumu centra būvniecībai
paredzēs nākamā gada budžetā un jau piesaistījusi līdzekļus no Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai.
Vineta Bērziņa

Oktobrī Ķekavas novada delegācija
darba vizītē apmeklēja sadarbības partneri – Niluferas pašvaldību Turcijā. Delegācijas sastāvā – Ķekavas novada Domes
priekšsēdētājs Roberts Jurķis, Kultūras
aģentūras direktors Egils Štāls, novada
uzņēmēji un pašvaldības speciālisti.
Vizītes laikā Ķekavas novada delegācija tikās ar Niluferas pašvaldības augstākā
līmeņa vadību, lai pārrunātu sadarbību pašvaldībai būtiskajās jomās, plašāk iepazītu
Niluferas pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas caurspīdīguma nodrošināšanu.
Sadarbības pašvaldības panāca vienošanās par Niluferas pašvaldības dalību
vasarā plānotajā vērienīgajā starptautiskajā pasākumā Ķekavas novadā, kā arī
saņemts konceptuāls atbalsts darbinieku pieredzes apmaiņai. Šobrīd Niluferas
pašvaldībā pieredzes apmaiņā jau strādā
Tokijas pašvaldības pārstāvis.
Vizītes rezultātā gada nogalē Latvijā ieradīsies arī Turcijas ražošanas uzņēmuma pārstāvis, lai uzsāktu sadarbību jau ar
konkrētiem Ķekavas novada uzņēmējiem.
Latvijas goda konsuls Javuzs Iskenderoglu (Yavuz İskenderğlu) savā rezidencē

Polijas kolēģus interesē alternatīvās enerģijas projekts
Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji
no 2. līdz 5. novembrim bija darba vizītē
sadraudzības pašvaldībā Gostinā, Polijā,
lai identificētu turpmākos sadarbības
projektus un pārrunātu Eiropas finansējuma piesaistīšanas iespējas.
Tiekoties ar Gostinas pašvaldības vadību, nozaru speciālistiem un uzņēmējiem,
tika noteiktas iespējamās sadarbības
projektu jomas – jaunatnes iesaistīšana

sabiedriskajās un pašvaldības aktivitātēs,
mūzikas skolu audzēkņu pieredzes apmaiņa ar muzikāliem priekšnesumiem un
meistarklasēm.
Īpašu interesi Polijas kolēģiem izraisīja
iespēja kopīgi ar Ķekavas novada pašvaldību startēt projektā par sporta ēku
apsildīšanu, izmantojot saules enerģiju,
kas ļautu ekonomēt līdzekļus esošā kurināmā – dabasgāzes – iegādei un mazināt

gaisa piesārņojumu.
Ķekavas novada Sociālā dienesta un
sociālās aprūpes centra vadība vienojās ar
Gostinas kolēģiem par iespēju rīkot sociālo
aprūpes speciālistu pieredzes apmaiņu.
Daba vizītes laikā delegācija aplūkoja
industriālo parku Gostinā un iepazinās
ar pašvaldības sniegto atbalstu vietējiem
uzņēmējiem.
Vineta Bērziņa

Atklāj pirmo informācijas stendu
2. novembrī, klātesot Ķekavas novada
pašvaldības vadībai un tūrisma uzņēmējiem, pie Ķekavas tūrisma informācijas centra svinīgi tika atklāts pirmais
atjaunotais tūrisma informācijas stends.
Savulaik uzstādītie informācijas stendi
bija ar novecojušu kartogrāfisko materiālu,
tamdēļ tos nācās atjaunot. Iesaistot plašu
uzņēmēju loku, izdevies izveidot glītu un
pārskatāmu informatīvo stendu, kurā objekti atzīmēti novada un pilsētu ielu plānos.
Kultūrvēsturiskiem un komercobjektiem
pievienoti attēli, apraksti trīs valodās un
piedāvāto tūrisma servisu piktogrammas.
Tūrisma informācijas centrs iecerējis atjaunot informāciju vēl sešos informācijas

stendos, kā arī uzstādīt
vēl trīs jaunus. Līdz ar
to kopumā Ķekavas
novadā būs desmit
stendu – Ķekavā, Baložos, Daugmalē, Plakanciemā, Dzērumos,
Rāmavā, Valdlaučos un
Katlakalnā.
Paldies visu novada
bibliotēku vadītājiem,
Ķekavas novadpētniecības muzejam un uzņēmējiem par aktīvu līdzdarbību stendu tapšanā! Tūrisma informācijas centra pārstāvji atklāj pirmo atjaunoto informāJuris Žilko cijas stendu.
Foto: ginta logina

Būvēs Daugmales
saieta namu

Turcijā vienojās par sadarbības aspektiem

Foto: ginta logina
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Maksāsim vairāk
par sadzīves atkritumiem

Īsumā

brim – 5 lati;
§ no 2012. gada
1. janvāra – 7 lati.
Starp Ķekavas novada pašvaldību un Veolia
vides servisu noslēgtais
līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas pagastā
paredz – ja likumdošanā
tiek mainīti nodokļi, sadzīves atkritumu izvešanas vai noglabāšanas tarifi, apsaimniekotājam
atbilstoši tam jāveic līgumā noteikto izmaksu
pārrēķins.
Veolia vides servisa jaunais sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas tarifs apstiprināts arī Rīgas rajona pašvaldības Sabiedrisko
pakalpojumu regulatorā, kas atzinis maksas
palielinājumu par pamatotu.
Par cenu izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas firma rakstiski brīdinās visus
savus klientus. Tāpat tā aicina iedzīvotājus rakstīt, ja viņiem radušies jautājumi par
firmas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti,
konteineru veidu, tilpumu, izvešanas biežumu un to vēlamajām izmaiņām. Vēstules
var sūtīt pa pastu, adresējot Veolia vides

Daugmalē –
jauna velotrase

Foto: www.everystockphoto.com

Fakti

Avots: iedzīvotāju aptauja

Līdz ar dabas resursu nodokļa paaugstinājumu, kas stājas spēkā 2011. gada
1. janvārī, Ķekavas pagastā sadārdzināsies
sadzīves atkritumu apsaimniekošana.
Saskaņā ar to Ķekavas pagasta iedzīvotājiem, kuriem šos pakalpojumus nodrošina SIA
Veolia vides serviss, par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu būs jāmaksā 3,73 latus
par 1 m³ līdzšinējā 3,31 lata par 1m³ vietā
(neieskaitot PVN). Kā norāda Veolia vides
serviss, maksas palielinājumā iekļauta tikai
izmaiņa attiecībā uz dabas resursu nodokli
atkritumu apglabāšanai SIA Getliņi Eko atkritumu poligonā.
Par minētajām maksas izmaiņām, kas
paredzamas saskaņā ar Dabas resursu
nodokļa likumā noteiktajām nodokļa likmēm
par atkritumu apglabāšanu, Ķekavas novada
Domes deputāti lems kādā no tuvākajām Domes sēdēm. Minētajā likumā redzams – kopš
pagājuša gada sadzīves atkritumiem nodokļa
likme par vienu tonnu mainās šādi:
§ no 2009. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim – 1,25 lati;
§ no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim – 3 lati;
§ no 2011. gada 1. janvāra līdz 31. decem-

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksa 2010. gadā Pierīgā:
§ Ķekavā – Ls 4,01;
§ Salaspilī – no Ls 4,58;
§ Mārupē – no Ls 4,75;
§ Babītē – no Ls 5,29;
§ Baložos – no Ls 5,42;
§ Olainē – no Ls 6,25;
§ Rīgā – no Ls 7,08;
§ Ropažos – no Ls 7,21.

servisam, Spilves ielā 8B, Rīgā, LV 1055
vai elektroniski: info@veolia-vs.lv. Plašāka
informācija pieejama vietnē www.veolia-vs.lv
vai pa tālruni 67461592.
Sigita Varika

Atrod smilts krājumus Daugmalē
kārtošanas daļas vadītāja
Sigita Varika.
Lai pārliecinātos par
smilts esamību šajā
vietā un tās kvalitāti,
tika veikti divi urbumi
15 metru dziļumā. Pēc
speciālistes teiktā, atrastā smilts ir rupja, labi
filtrējoša un izmantojama
ceļu būvei un remontam.
Aprēķinot potenciālo
smilts krājumu apjomu, pašvaldība strādās
pie visu juridisko formalitāšu sakārtošanas,
lai šajā vietā nākotnē varētu uzsākt dabas
resursu ieguvi.

Nepamatota ažiotāža ap mikriņiem
Ķekavas novada pašvaldība, saņemot vairāku iedzīvotāju sūdzības par mikroautobusa
nodrošinājumu novada teritorijā, aicināja uz
sarunu uzņēmuma Rīgas Taksometru parks
Maršrutu pārvadājumu, attīstības un uzraudzības nodaļas vadītāju Juri Kiriku.
Tikšanās reizē pašvaldības pārstāvis Māris
Belovs norādīja, ka pēdējā laikā vairāki Ķekavas
iedzīvotāji pauduši savu neapmierinātību ar garajām rindām mikroautobusu pieturā, jo tas apgrūtina no rīta laikus nokļūt uz darbu galvaspilsētā.
Uzklausot šo informāciju, Rīgas Taksometru

parka pārstāvis uzsvēra, ka Ķekavas novada
teritorijā ir vislabākais reisu skaitu nodrošinājums
no visiem Pierīgas novadiem. Īpaši domājot par
iedzīvotājiem, kuri dodas uz darbu Rīgā, reisu
grafiks no rītiem ir noteikts ik pēc desmit minūtēm. “Finansiālu apsvērumu dēļ citviet tika samazināti reisu skaits, bet Ķekavu tas neskāra,”
atzīst J. Kiriks.
Tāpat pašvaldībā iedzīvotāji sūdzējušies, ka
bieži vien mikroautobusu vadītāji neuzņem vairāk
cilvēku par esošajām sēdvietām, līdz ar to radot
garāku pasažieru rindu pieturā.

Gaida idejas zivsaimniecības attīstībai
Lai veiksmīgi noturētu uzņemto kursu,
realizētu projektus zivsaimniecības jomā
un īpaši akcentētu zivsaimniecības nozares pārstāvju vajadzības un intereses,
biedrība Partnerība Daugavkrasts aicina visus
ar zivsaimniecību saistītus Ķekavas novada

iedzīvotājus un uzņēmējus sniegt savus priekšlikumus par nozares vajadzībām un attīstības
prioritātēm Ķekavas novadā.
Atgādinām, ka Leader programmas ietvaros var iesniegt projektu arī zivsaimniecības
jomā un ar to saistītos pasākumos. Lai pro-

Notiks tūrisma attīstības
seminārs

29. novembrī Ķekavas Tūrisma informācijas
centrs rīko Ķekavas novada tūrisma attīstības
semināru, kura galvenās tēmas ir jaunu tūrisma
produktu veidošanas pieredze Latvijā, tradicionālā
un netradicionālā lauksaimniecības uzņēmumu
iesaistīšanās tūrisma piedāvājumā un tūrisma
mītņu kvalitātes prasības.
Lūgums visiem interesentiem pieteikties līdz
25. novembrim, rakstot uz e-pasta adresi turisms@kekava.lv vai zvanot pa tālr. 27017333,
67935826.
Semināra programma būs apskatāma: www.
kekavasnovads.lv tūrisma jaunumos.
Karīna Saveļjeva

Plāno izveidot atpūtas
vietas novadā

Foto: Sigita varika

Pēc Ķekavas novada pašvaldības vides
speciālistu aplēsēm, pašvaldības esošajā
karjerā Bērzmentē smilts un grants krājumi virs gruntsūdens līmeņa pietiks vēl
apmēram vienam gadam, tāpēc uzsākti
darbi pie jaunas dabas resursu ieguves
vietas izveides.
“Karjerā virs gruntsūdens līmeņa esošais
smilts un grants krājums, kas galvenokārt tiek
izmantots pašvaldības ceļu un ielu remontdarbiem, varētu izsīkt pēc viena gada. Tāpēc,
izpētot iespējamo jauno ieguves atrašanās
vietu, tika konstatēts, ka šāds dabas resurss
varētu būt pieejams pašvaldības zemes īpašumā Daugmalē, kas atrodas netālu no bijušā
privātā grants karjera,” skaidro Vides un labie-

Jaunizveidoto vairāk nekā četrus kilometrus
garo velotrasi Daugmalē pirmo reizi iemēģināja un savu vērtējumu sniedza velosportisti no
Ķekavas novada, Baldones un Rīgas.
No rīta vēl marķējot trasi, nekas neliecināja
par sniega puteni, bet, dodoties trasē, dalībniekus sniegs tomēr nedaudz pārsteidza. Līdz ar
to velotrase bija grūtāk veicama. Bet sakritušās
lapas un sniegs ir laba kombinācija ekstrēmai
braukšanai. Organizatorus priecēja arī pavisam
mazie braucēji, kuri trasi pievarēja godam.
Ņemot vērā dalībnieku vērtējumu un ieteikumus, trases konfigurācija pamatā netiks mainīta,
bet uzlabota tikai dažās vietās. Šajā trasē, kura
izveidota sadarbībā ar Baložu velokrosa rīkotāju
Juri Žilko un pašvaldības Daugmales pārvaldi,
oficiālas sacensības plānotas rīkot pavasarī.
Fotomirkļi no Daugmales velotrases Track day
var aplūkot www.velokross.lv.
Edijs Biļķins

Pēc pašvaldības datiem, 2009. gadā pašvaldības vajadzībām tika izlietoti ~4000 kubikmetru smilts.
Vineta Bērziņa
Šo iedzīvotāju pārmetumu pilnībā noraida Rīgas Taksometru parka pārstāvis, uzrādot konkrētus reisu izrakstus ar uzņemto pasažieru skaitu,
kas skaidri parāda izmantoto stāvvietu skaitu.
Viņš šo nepamatoto ažiotāžu skaidro ar izskanējušo informāciju par negadījumu vasarā, kad
Rīgā no pārpildīta mikroautobusa izkritusi sieviete.
“Noteikumi tiešām paredz, ka Rīgas pilsētas
maršrutos satiksmes mikroautobusos pasažieri
nedrīkst stāvēt kājās. Taču ārpus Rīgas robežām,
tostarp arī uz Ķekavu, šis aizliegums neattiecas,” skaidro Rīgas Taksometru parka pārstāvis
J. Kiriks.
Vineta Bērziņa
jektu nauda tika veiksmīgi apgūta, Partnerība
Daugavkrasts gaida jūsu priekšlikumus, idejas,
ieceres un vēlmes, sūtot e-pastu biedrības
valdes priekšsēdētājam Mārim Belovam:
maris.belovs@kekava.lv, pa pastu: Gaismas
iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas novads, vai
zvanot pa tālruni 26194118.
Māris Belovs

Ķekavas novada pašvaldība, piesaistot
Eiropas Savienības fondu finansējumu, nākamajā gadā iecerējusi izveidot un labiekārtot atpūtas vietas Ķekavā un Daugmalē pie
Daugavas, kā arī Baložos pie Titurgas ezera.
Kā stāsta pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja Sigita Varika, labs piemērs
šajā jautājumā ir Vecumnieku novads, uz kuru
pieredzes apmaiņā devās Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji, lai klātienē iepazītos ar tehniskiem un vides risinājumiem atpūtas vietu izveidē.
“Guvām daudzus praktiskus un noderīgus
padomus, kas palīdzēs mums veiksmīgāk sagatavot tehniskos projektus un piesaistīt Eiropas
Savienības līdzekļus projektu īstenošanai,” uzsver
pašvaldības pārstāve.
Pēc viņas teiktā, pašvaldība atpūtas vietu izveides ietvaros iecerējusi labiekārtot šīs teritorijas,
paredzot, piemēram, ugunskura kurināšanas vietas, nodrošinot labierīcības, galdus un solus, kā
arī, iespējams, uzceļot lapeni uz ūdens, kā tas
brīnišķīgi realizēts Vecumniekos pie Vecā ezera.
Vineta Bērziņa

Aicinājums zvejniekiem!

Ķekavas novada pašvaldība aicina zvejniekus līdz 25. novembrim iesniegt pieprasījumus
rūpnieciskās zvejas limitiem 2011. gadam, kā
arī atgādina - priekšroka saņemt zvejas atļauju, ja
ievēroti zveju regulējošie noteikumi, ir komercsabiedrībām vai individuālajiem komersantiem, kas
darbojas Ķekavas novada pašvaldības teritorijā,
pašpatēriņa zvejai – pašvaldības iedzīvotājiem.
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Kā novērtēt
pedagogu darbu?

Eiropas Sociālā fonda projektā iesaistītie Ķekavas novada skolotāji 25. oktobrī
piedalījās seminārā par pedagogu pašvērtējuma veidošanu.
Semināra laikā eksperte Ilvita Švāne
sniedza padomus, kā pedagogam pareizi
izveidot savu pašvērtējumu, kas ir viens no
būtiskākajiem informācijas avotiem augstākas kvalifikācijas pakāpes iegūšanā.
Pašvērtējumā pedagogs analizē savu
profesionālo darbību šādās jomās – mācību
un audzināšanas darbā, ieguldījums skolēna
individuālo spēju attīstībā un iespēju izmantošana skolēnu vajadzību nodrošināšanā,
ieguldījums izglītības iestādes attīstībā un
pieredzes uzkrāšanā un tālāknodošanā.
Pašvērtējums vērsts uz skolotāja darbības pilnveidi ar mērķi novērtēt sasniegto
līmeni, noteikt nepieciešamos uzlabojumus
un paaugstināt profesionālās darbības kvalitāti. Veicot pašvērtējumu, viņš atbild uz
jautājumiem – ko no plānotā esmu paveicis;
kādas ir manas pedagoģiskās stiprās un
vājās puses un kādi uzlabojumi nepieciešami turpmākajā profesionālajā darbībā?
Seminārs notika ESF projekta Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos ietvaros.
Projektā šobrīd iesaistījušies 44 Ķekavas
novada skolotāji, lai pilnveidotu savu profesionalitāti un veicinātu konkurētspēju.
Projekta laikā pedagogi var pieteikties
vairākām kvalitātes pakāpēm. Izpildot nepieciešamos nosacījumus, kas paredz savas pedagoģiskās darbības profesionālu
izvērtēšanu visās piecās pamatjomās un
pedagoga portfolio izveidi, lai iegūtu noteiktu
kvalitātes pakāpi. Atšķirībā no iepriekšējām
projekta norises kārtām šoreiz skolotāji var
pieteikties arī 4. un 5. kvalitātes pakāpei,
bet pirmo reizi 1. līdz 3. pakāpei – arī
sociālie pedagogi un logopēdi.
Darbojoties projektā, skolotāji četrus
mēnešus saņem arī ik mēneša stipendiju
100 latu apmērā, kas finansēta no Eiropas
Sociālā fonda. Līdz šim šo iespēju izmantojuši ~70 novada skolotāju.
Vineta Bērziņa

Pirmie soļi
mūzikas pasaulē

No septembra Ķekavas novadā, Baložos, darbu uzsākusi YAMAHA mūzikas
skola, piedāvājot mācību programmu
Robis.
Ronītis Robis ir vadošā figūra šajā programmā, kas domāta mazuļiem no 4 līdz
18 mēnešu vecumam, darbojoties nelielās grupās (visbiežāk 5–7 bērni) kopā ar
vienu no vecākiem. Kopīga dziedāšana,
ritmizēšana, mūzikas klausīšanās veicina
mazuļu komunikāciju, valodiņas un kustību
attīstību.
Nodarbības notiek katru piektdienu pulksten 11.00 Baložu kultūras nama kora zālē.
Plašāka informācija pie skolotājas Kristīnes
Zavadskas pa tālruni 29566655 vai interneta
vietnē www.yamahaskola.lv.
Kristīne Zavadska

Veidos filmu par izsūtītajām Ķekavas dzimtām
Doles Tautas nama simtgades jubilejas gadā Doles Saviesīgā biedrība uzsākusi nozīmīgu darbu pie dokumentālā
video pētījuma izveides par traģiskajām 1949. gada 25. marta deportācijām,
aplūkojot triju Ķekavā dzīvojošo dzimtu
likteņstāstus.
Darba grupā uzaicināta pazīstamā kinorežisore, novadniece Dzintra Geka. Dokumentālā filma būtiski papildinās un atspoguļos vienu no traģiskākajiem laikiem mūsu
tautas vēsturē. Tas būs stāsts par cilvēku
un tautas lepnumu, par izdzīvoto laiku un
šodienu. Uz nometinājuma vietu Omskas
apgabalā (Sibīrijā) uzņemšanas grupas
dosies 2011. gada vasarā, kur tiksies ar
traģiskā laika aculieciniekiem. Darba prezentācija paredzēta 2012. gada 25. martā
Doles Tautas namā.
Šo projektu atbalsta Ķekavas novada
pašvaldības Kultūras aģentūra, Ķekavas
novada Domes Izglītības, kultūras un sporta
komiteja, kā arī paldies visiem novada Domes deputātiem par sapratni un finansējuma piešķiršanu videopētījuma īstenošanai.
Saistībā ar Doles Tautas nama simtgades
jubileju Doles Saviesīgā biedrība sadarbībā
ar citām organizācijām šogad un nākamgad plāno organizēt vairākus pasākumus
ar retrospektīvu un mūsdienu skatījumu:
Aicinājums uz deju, Aicinājums uz dziesmu,
kā arī sadarbībā ar Ķekavas novadpētniecības muzeju zinātniski praktisku konferenci

Dole – Ķekava gadsimtu gaitā.
Veidosim kopīgo atmiņu, daudz bagātāku
un daudzkrāsaināku
par paša piedzīvoto,
lai, steidzoties cauri
dzīvei, to varētu nodot
bērniem un mazbērniem, atcerēties piemirsto! Tāpēc Doles
Saviesīgā
biedrība
un novadpētniecības
muzejs aicina visus
dejotājus, dziedātājus Doles Saviesīgās biedrības priekšsēdētājs, 25. martā godinot represēto piemiņu
un savulaik teātri spēlējošos sūtīt atmiņu stāstījumus un liecības aktīvi palīdzēja ēku atgūt pagasta īpašumā,
(foto, dokumentus, priekšmetus), atnākt kā arī piedalījās nama renovācijas proceciemos vai piezvanīt biedrības priekšsē- sā. Atjaunoto Doles Tautas namu atklāja
dētājam Valdim Ozolam (29444765), valdes 2009. gada 8. maijā, kurā mājvietu atradis
loceklēm Annai Āboliņai (26340199), Elgai Ķekavas novadpētniecības muzejs, Ķekavas
Auziņai (26635407) vai novadpētniecības pagasta bibliotēka, Tūrisma un informācijas
muzejam (67935826, kekavasmuzejs@ centrs, Doles Saviesīgā biedrība un pašvaldības Kultūras aģentūra.
inbox.lv).
Doles Saviesīgā biedrība turpina piedaDoles Saviesīgā biedrība ir dibināta
1907. gadā. 1911. gada 20. oktobrī par līties dažādu pasākumu organizēšanā, kas
tautas saziedotiem līdzekļiem tika atklāts saistās ar Doles Tautas namu, tā vēsturisko
jaunuzceltais Doles Tautas nams, kas nozīmību Ķekavas sabiedrības kultūras dzīlīdz 20. gadsimta 70. gadiem bija Ķeka- ves veidošanā. Biedrība organizēja tautas
vas un Doles iedzīvotāju kultūras centrs. nama atklāšanu, veidoja filmu Doles Tau1995. gadā atjaunojās Doles Saviesīgā tas nams un tā atdzimšana un pasākumu
biedrība, kuras valdījumā Tautas nams at- Sports toreiz un tagad.
Valdis Ozols
radās līdz 2009. gada maijam. Biedrība
Foto: vineta bērzņa

Attīstība

Iepazīst
Nāves salas vēsturi
Mazliet drēgnā 5. novembra dienā
Daugmales pagastā, laivai šķeļot Daugavas viļņus, iepazīt 1. Pasaules kara
kauju vietu – Nāves salu – devās vairāk
nekā 150 Ķekavas novada iedzīvotāju.
Daugmales pagasta pārvalde sadarbībā
ar bibliotēku, Sociālo dienestu un skolu
rīkoja šo pasākumu, lai iepazīstinātu iedzīvotājus un skolēnus ar Nāves salas
vēsturi. Pie Nāves salas aizstāvjiem veltītā
pieminekļa apmeklētāji noklausījās īsu vēstures izklāstu un vienojās kopīgā dziesmā.
Salas teritorijā bija izvietoti pieci kontrolpunkti ar uzdevumiem, kas apmeklētājiem
secīgi bija jāsameklē un jāizpilda uzdotais
uzdevums. 1. kontrolpunktā bija jāaizdedz
viena svecīte un nenodzēšot kopīgiem
spēkiem jāaiznes līdz septiņu nezināmo

karavīru kapa vietai,
kur bija jāatver slepenā aploksne un jāizpilda norādītais – ar
klusuma brīdi godināt
visu Nāves salā kritušo karavīru piemiņu.
Nākamā kontrolpunkta uzdevums – izkārtoties paralēli takai tā,
lai viens no otra būtu
viena metra attālumā, Izpildot dažādus uzdevumus, novadnieki iepazina Nāves salu un tās vēsturi.
un, ejot pa mežu, sameklēt Daugmales pamatskolas direkto- ēdināšanas punktam. Pie ugunskura paru. Atrodot skolas direktoru, tika saņemts sākuma dalībnieki varēja uzcept desiņas,
jauns uzdevums – komandai jāsašauj seši padzert karstu tēju un pārrunāt Nāves salā
mērķi, cik mērķos netrāpīja, tik koman- piedzīvoto.
Velta Cīrule
das biedri kā ievainotie bija jāaiznes līdz

Ieciena jaunatvērto zupas virtuvi
Kopš zupas virtuves atvēršanas Valdlaučos un Rāmavā to izmanto vairāk nekā
150 šīs apkaimes maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju, saņemot divas reizes
nedēļā brīvpusdienas.
Zupas virtuves pakalpojumus Ķekavas novadā nodrošina SIA Valentīna un V. Pēc uzņēmuma valdes locekles Natašas Pugačas
teiktā, mēneša laikā, kopš darbojas zupas
virtuve, Valdlaučos un Rāmavā izsniegtas
aptuveni 760 brīvpusdienas.
Brīvpusdienas šajā teritorijā apmaksā

Katlakalna evaņģēliski luteriskās baznīcas
draudze. Taču, ņemot vērā, ka šobrīd pieprasījums pēc šīs zupas virtuves pārsniedzis
plānotos apjomus, ar finansējumu talkā nākusi arī Ķekavas novada pašvaldība.
Arī pati uzņēmuma saimniece norāda uz
savu sniegto artavu šīs zupas virtuves pastāvēšanā, jo piedāvātajā cenā netiek iekļauts
pavāra darbs, elektrības un gāzes izmaksas.
Valdlauču, Rāmavas, Kaļķa cepļa un Rudzāju maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji brīvpusdienas – zupu un otro ēdienu

līdzņemšanai – var saņemt katru pirmdienu
un piektdienu pulksten 12.00 pie Depkina
muižas, Rāmavā un pulksten 13.00 Meistaru
ielā 1, Valdlaučos (SEB bankas teritorijā).
Novadā darbojas arī sociālā virtuve Ķekavā un zupas virtuve Baložos, kur ik mēnesi
darbadienās ietur maltītes vairāki desmitu
trūcīgo novada iedzīvotāju. Tiem, kuri nevar
ierasties, Sociālais dienests sarūpē pārtikas
paku, tajā iekļaujot tādus nepieciešamos
pārtikas produktus kā, piemēram, sviestu,
makaronus, zirņus, eļļu, miltus un citus produktus.
Vineta Bērziņa
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Starptautiskās sadarbības ieguvums
Astrīda Vītola,
Attīstības daļas
vadītāja

Ķekavas novada
pašvaldība pēdējā
gada laikā aktīvi
strādā pie jaunu
starptautisko kontaktu dibināšanas.
Ko šī starptautiskā sadarbība sniedz
Ķekavas novada iedzīvotājiem, un kāds
ir mērķis šai sadraudzībai?
Vispirms vēlos uzsvērt, ka sadraudzības ar
ārvalstīm vispārējais mērķis ir labāk iepazīt
un izprast katras valsts kultūru, tradīcijas
un iedzīvotājus. Un tālāk jau nonākam līdz
konkrētiem uzdevumiem – kopīgu projektu īstenošana gan kultūras un izglītības,
gan infrastruktūras un uzņēmējdarbības
attīstības jomā.
Šī brīža Latvijas, tostarp arī pašvaldības,
ne tik spīdošajos ekonomiskajos apstākļos šie kontakti ir īpaši svarīgi, lai smeltos
pozitīvo ārvalstu pieredzi, lai sadarbībā ar
starptautiskajiem sadarbības partneriem
attīstītu uzņēmējdarbību un spētu eksportēt
savu saražoto produkciju, tā jau paplašinot
savu tirgu ārpus Latvijas robežām.

Regulāri tiek izsludināti lieli Eiropas
Savienības finansēti pārrobežu projekti, kuros varam piedalīties tikai kopā ar ārvalstu
partneriem. Tā kā šie projekti jāsagatavo un
jāiesniedz ļoti īsā periodā, ir būtiski, lai šie
kontakti ar ārvalstu pašvaldībām jau būtu
ilglaicīgi. Tas ir viens finansējuma saņemšanas veiksmes atslēgām, kurus arī Ķekavas
novada pašvaldība efektīvi īsteno.
Kā apstiprinājumu tam, vēlos minēt būtiskākos projektus, kas līdz šim realizēti
sadarbībā ar mūsu sadraudzības pašvaldībām.
Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstīto
projektu realizējām sadarbībā ar Šauļu pašvaldību Lietuvā. Projekta rezultātus jau var
redzēt katrs novada iedzīvotājs – ir izveidoti
un aprīkoti trīs pašvaldības klientu apkalpošanas centri Ķekavā, Baložos, Daugmalē,
kā arī pilnveidotas dokumentu elektroniskās
aprites sistēmas visā pašvaldībā.
Savukārt sadarbībā ar Bordesholmas
pašvaldību Vācijā jau daudzus gadus tiek
īstenotas skolēnu apmaiņas programmas.
Pašvaldības pārstāvjiem iepazīstoties ar
Vācijas un tostarp ar Bordesholmas komunālā uzņēmuma pieredzi atjaunojamo
energoresursu izmantošanā, šogad Ķeka-

vā tika sarīkota konference par moderno
energoapgādi. Šobrīd pašvaldība meklē
iespējas uzsākt saules kolektoru uzstādīšanu pašvaldības ēkām.
Pēc pieredzes apmaiņas brauciena Ķekavas pagasta pašvaldība pārņēma pozitīvo
piemēru no Gostinas pašvaldības Polijā
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā – Ķekavas novada pašvaldībā
vietās, kur visbiežāk notiek sabiedriskās
kārtības pārkāpumi, tika uzstādītas novērošanas kameras.
Šobrīd tiek gatavots arī jauns projekta
pieteikums sadarbībā ar Pleskavas pašvaldību uz Latvijas–Krievijas–Igaunijas pārrobežu programmu.
Tie ir tikai daži piemēri, ko mūsu pašvaldībai ir devusi starptautiskā sadarbība,
taču vēlos vēlreiz uzsvērt, ka ir pagājuši
laiki, kad varam strauji attīstīties tikai savas
valsts teritorijā. Lai sasniegtu un realizētu
pārdrošākus un iedzīvotājiem būtiskus attīstības jautājumus, ir jāveido dažādi ārvalstu
sadarbības projekti.
Sadarbības rezultātā aizgūtas daudzas
idejas, pie kurām šobrīd pašvaldība aktīvi
strādā. Par tām informēsim turpmākajos
pašvaldības izdevuma numuros.

labākā vīru kora titulu. Lai šo ieceri īstenotu,
ne tikai jāpilnveido sava meistarība spējā
sadziedāties, saliedēt balsis, katram individuāli just kora kopējo ansambli, bet arī korim
jākļūst skaitliski daudz plašākam. Tāpēc diriģents kārtējo reizi aicina ikvienu dziedošu
novadnieku (sevišķi bijušos skolas zēnu kora
dziedātājus) nebūt inertiem un pievienoties
mākslinieciski stabilai kora ģimenei.
Jubileju gaidot, kora diriģents vispirms
saka paldies visiem kora dalībniekiem un
viņu ģimenes locekļiem, kas šos daudzos
gadus pacietuši viņa darba stilu un stingrās prasības. “Šajā laikā esam abpusēji

bagātinājušies, cits no cita daudz ko mācījušies. Katra kopā būšana un darbošanās
ir informācijas un viedokļu apmaiņa, bijuši
labestīgi strīdi, kuros dzimušas jaukas idejas, – tas viss kopā palīdzējis bagātināt
mūsu dzīvi,” atzīst A. Platpers.
Diriģents jubilejas reizē sevišķi pateicas
bijušajai Ķekavas kultūras nama direktorei Elgai Auziņai, kura tālajā 1982. gada
septembrī bez iepriekšējas sarunāšanas
lūgusi viņam uzņemties kora vadību, kā
arī pašvaldībai par atbalstu, ko vīru koris
izjutis visus savus pastāvēšanas gadus.
Vineta Bērziņa

Vīru korim Ķekava aprit 40
 Turpinājums no 1. lpp.

“Lai arī esam amatieru koris – vienkārši
Ķekavas un tās apkārtnes iedzīvotāji, kas
mīl dziedāt, – vienmēr esam uzstādījuši
mērķi konkursos izcīnīt vismaz zelta diplomu, kas liecinātu – tu esi A klases koris.
Pateicoties tam, ka visos starptautiskajos
konkursos esam ieguvuši labu vērtējumu,
sevi varam pieskaitīt pie Latvijas vīru koru
elites,” atzīst A. Platpers.
Arī turpmākajos gados šī noliktā latiņa
tiks turēta augstu un vīri rūpīgi strādās, lai
pacenstos nākotnē pacīnīties par republikas

18. decembrī plkst. 16.00

andelē,

Vecāki jautā
Kā izskaidrot bērnam
(6 gadi), kā viņam
rīkoties, ja vienaudzis viņu
fiziski aizskar?
Atbild Dace Bērziņa,
Mg. Psih., lektore
Neviens bērns, kurš jūtas
labi, neuzvedas slikti. Ja
kāda bērna uzvedība ir slikta, tas nozīmē – patiesībā
viņš arī jūtas slikti. Agresija un bravūra patiesībā
ir baiļu, nedrošības, apjukuma un bezpalīdzības
aizsargreakcija.
Saruna ar savu bērnu sākas ar cēloņu meklēšanu – kā tev šķiet, kāpēc otrs tā dara? Vai
kāds cits bērns tevi apvainojis? Vai varbūt tu
pats pirms tam izdarīji kaut ko tādu, kas otru
nokaitināja vai apbēdināja? Varbūt audzinātāja
sabāra? Vai varbūt vecāki uz tevi vienmēr ir
dusmīgi, nekad neļauj pateikt, ko pašam gribas,
tikai komandē? Vai varbūt otrādi – tētis un mamma ļauj darīt, ko vēlas, tādēļ bērns nesaprot, ka
jārēķinās arī ar citiem bērniem, un dusmojas, ka
nevar darīt tikai tā, kā pašam gribas.
Ja mēs ar savu bērnu sāksim sarunu tā, tad
viņš pats izdomās, kāds ir otra bērna uzvedības
cēlonis, un pratīs jums to izstāstīt. Būtiski bērnam pašam to saprast, jo jebkuram cilvēkam
vislielāko apdraudētības izjūtu rada viņam nesaprotamas lietas.
Ja bērns sapratīs, kāpēc otrs viņam uzbrūk,
tad arī viņš varēs labāk izdomāt, kā iespējams
rīkoties. Jo bērns pats būs mierīgāks šādās
situācijās, jo lielāka iespējamība šo situāciju
atrisināt mierīgi. Un tas ir nākamais, kas ar viņu
jāizrunā, – kā tev šķiet, ko tu varētu darīt? Vai
vienkārši pateikt, lai beidz un liek tevi mierā?
Vai arī censties nomierināt otru? Vai vienkārši
pagriezties un iet prom? Atkal bērns pats jūt,
uz kādu rīcību viņš varētu būt spējīgs un kura
varētu konkrētajās situācijās būt iespējama.
Būtiski saprast, ka var būt arī tā, ka bērns
mums nosūdz otru ar zemtekstu: “Man pašam
gribas viņam atriebties, bet mani spēciņi par
vājiem, bet, ja es iežēlināšu mammu vai tēti,
tad viņi atriebsies manā vietā, un es triumfēšu!” Proti, bērni izmanto savus vecākus (vai
audzinātājus) kā savas rokas pagarinātājus.
Jautājums – vai mēs gribam savus bērnus, kad
viņi būs pieauguši, redzēt kā atriebīgus manipulētājus, kuri paši vienmēr paliek tīrām rokām, bet
viņu vietā netīros darbus veic citi? Tieši šādas
rakstura īpašības mēs bērnā veidojam, ja katru
reizi, kad mūsu bērns ar kaut ko netiek galā,
iejaucamies un atrisinām visu viņa vietā.
Atriebīgumu kā rakstura īpašību mēs kultivējam, kad pamācām bērnu: “Sit pretī!” Taču sist
nozīmē parādīt, ka esmu vājš cilvēks, kuram
pietrūkst garīgā spēka, lai sevi nostādītu tā,
ka otrs man nedara pāri nevis aiz bailēm, bet
gan tāpēc, ka mani respektē un ciena. Bērnā
jāieaudzina, lai viņš jūtas vērtīgs, labs cilvēks;
ka viņam ir pietiekoši resursu, lai neļautu darīt
sev pāri arī tad, ja pats nekļūst par varmāku.
Tomēr iespējamas situācijas, kad kāds bērns
grupiņā nemitīgi terorizē visus pārējos bērnus.
Jā, varbūt viņam ir nervu sistēmas pašregulācijas problēmas, varbūt viņa vecāki savu bērnu
audzina psihotraumējošā veidā – taču pārējiem
bērniem arī ir tiesības justies drošībā. Tad šie
jautājumi jārisina ar audzinātājām, iestādes vadītāju, citiem vecākiem, un tos nevar atstāt tikai
bērnu pašu ziņā.

Ķekavas Novads
2010. gada 16. novembris

8 dažādi
Līdzjūtības

Sveicam
Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš,
Kas bez saules nevar augt.
Saule, mīlestība – abas ļauj tam
atraisīties, plaukt.
Tēvs, māte – otra saule.
Lai tā ilgi nenoriet un lai mīlestības
radīts bērniņš gaismas ceļu iet.

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2010. gada OKTOBRĪ
reģistrētie jaundzimušie
Alans Heislers,
Alise Pavlovska,
Arno Grimms,
Beatrise Riekstiņa,
Edvards Arbačevskis,
Ernests Purmalis,
Francis Haralds Juhnēvičs,
Jēkabs Pukinsks,
Kirils Krasnovs,
Maija Broduža,
Patriks Rudovskis,
Roberts Priede,
Rūdolfs Rullis,
Samanta Āboliņa,
Viesturs Bite.

Ķekavas novada Dome sirsnīgi
sveic mazuļus un viņu vecākus!
Gadu straumē nestas aiziet dienas,
dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz tev ceļazvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit.

Ķekavas novadā NOVEMBRĪ
95 gadu jubileju svin
Ķekavas pagastā
Paulīna Ābele.

90 gadu jubileju svin
Ķekavas pagastā
Paulīna Broka.

80 gadu jubileju svin
Baložu pilsētā

Leonīds Metlickis,
Ekaterina Vostrova,
Jefrosinija Tihomirova.

Daugmales pagastā
Rita Diša.

Ķekavas pagastā
Ņina Vītola,
Pēteris Lepiksons,
Lauma Stamberga.

Vēlot veselību, izturību un dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic Ķekavas novada Dome.
Apsveicam Ķekavas novada
iedzīvotājus Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā!
Linda Danileviča un Igoris Malinauskas,
Ķekavas novada Domes deputāti

Paveikt nepaveicamo, saglabāt
nesaglabājamo,
Par spīti ikdienišķībai –
Uzplaucēt brīnumu dzīvē,
Par spīti grūtumam – laimīgiem būt!
Novēlot vēl daudzus laimīgus un krāšņus
gadus kopā nodzīvot, sirsnīgi sveicam Ķekavas novada iedzīvotājus Raisu un Dāvidu
Kirkeles Zelta kāzu jubilejā, kura tika svinēta
5. novembrī.
Ķekavas novada Dome

Viss klusi aizgājis, viss zudis, viss vītis!
Pie sētas atspiedies, raud rudenītis!
(Aspazija)

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2010. gada OKTOBRĪ
reģistrētie mirušie
Česlavs Romanovskis (1927),
Daniels Mareks Altroks (2009),
Feliksa Bogdanoviča (1919),
Inessa Lukjanska (1968),
Laura Muižniece (1917),
Māra Lulle (1944),
Olga Krūmiņa (1923),
Pēteris Pļenkovs (1943).

Ķekavas novada bibliotēkas aicina!
Lai aizraujoši pavadītu tumšās ziemas dienas, Ķekavas novada bibliotēkas aicina
ikvienu izmantot bibliotēku pakalpojumus.
Baložu pilsētas
bibliotēka
Tālr. 67917775
Baloži,
Skolas ielā 4
12.00–19.00

Katlakalna
bibliotēka
Tālr.67938631
Katlakalns,
Pļavniekkalna iela 35
12.00–19.00

Ķekavas pagasta
bibliotēka
Tālr. 67935810
Ķekava,
Rīgas iela 26
12.00–19.00

Otrdiena

9.00–16.00

9.00–17.00

12.00–19.00

Trešdiena
Ceturtdiena

12.00–19.00
9.00–16.00

13.00–19.00
9.00–17.00

10.00–17.00
12.00–19.00

Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

12.00–19.00
10.00–14.00
Slēgts

9.00–16.00
Slēgts
Slēgts

10.00–17.00
10.00–14.00
Slēgts

Katra mēneša
pēdējā otrdiena

–

Katra mēneša
pēdējā piektdiena

Pirmdiena

Spodrības diena

Daugmales
pagasta bibliotēka
Tālr. 67957444
“Salnas”, Daugmale
8.00–13.00
14.00–18.00
8.00–13.00
14.00–17.00
Slēgts*
8.00–13.00
14.00–19.00
8.00–14.00
Slēgts
Slēgts
*Metodiskā diena

Ķekavas novada Dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.
Mēs vienmēr skatīsimies
uz vienu pusi abi…
No turienes mums egles
līdz mūža galam šalks.
(Ā. Elksne)
Skumju brīdī esam kopā ar kolēģi
Dainu Šulci.
Ķekavas vidusskolas kolektīvs

Aiz ezera balti bērzi,
Balti bērzi…
Balta debess, padebess,
Baltā mākoņsegā tīta
Mana balta māmulīte.
(O. Vācietis)
Dalām bēdu smagumu
ar Andra Eglīša ģimeni,
māmuļu smiltainē pavadot.
Ķekavas vidusskolas kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
trenerim Andrim Eglītim,
māmuļu aizsaulē pavadot.
Ķekavas novada pašvaldības
Sporta aģentūra
Tajās lapās, ko mūžības
Vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...
Izsakām līdzjūtību
Austras Blunavas dēlam,
māmuļu kapu kalniņā guldot.

Koncerts ASTROPHONIA
5. decembrī 19.00 Doles Tautas namā

Visos laikos cilvēki ne tikai raudzījušies uz grēcīgo zemi, bet arī vienmēr pametuši
acis augšup uz zvaig˛ņotajām tālēm. Arī mūzikas pasaules ļaudis veltījuši skaņdarbus
Visuma objektiem un skaņās runājuši par to izraisītajiem notikumiem un emocijām.
Koncertprogrammā Astrophonia iekļauti izcilu mūsdienu komponistu radīti skaņdarbi,
kas mūzikā atspoguļo planētas, zvaigznājus, to mijiedarbības un likumsakarības –
Ludvigs van Bēthovens, Kaija Sāriaho, Urmass Sisasks, Karlheincs Štokhauzens,
Kristaps Pētersons.
Muzicēs:
 Kristaps Pētersons, komponists un kontrabasists,
 Elīna Endzele, sitaminstrumenti,
 Uģis Krišjānis, taustiņinstrumenti,
 Artūrs Krūzkops, stāstnieks, Nacionālā teātra aktieris.
Ieeja bez maksas!
Visi laipni gaidīti!

Ķekavas ambulances kolektīvs.
Paldies par atbalstu!
Ir aizritējis mēnesis kopš Saeimas vēlēšanām.
Tikko apstiprināts Ministru kabinets. Gandrīz ikviens
Latvijas iedzīvotājs cer, ka valdībai dotais uzticības
kredīts tiks attaisnots. Labas pārmaiņas nāk lēnām.
Ar valsts atlabšanu ir līdzīgi kā ar ārstēšanos pēc
traumas – brūci var gūt vienā mirklī, bet sadzīšana
ir sāpīga un ilga.
Paldies visiem 3478 Ķekavas novada vēlētājiem, īpaši 407 plusiņu autoriem, kuri atbalstīja
manu kandidatūru 10. Saeimas vēlēšanās.
Paldies arī maniem palīgiem, ideju ģeneratoriem,
talantīgiem un vienkārši labiem cilvēkiem – Irēnai
Dumpei, Jānim Vaivodam un Valtam Varikam.
Ilgonis Leišavnieks,
Ķekavas novada Domes deputāts

Doles–Ķekavas ev. lut. draudzes

plānotie koncerti Adventes laikā un Ziemassvētkos
28. novembrī 10.00
Doles–Ķekavas ev. lut. draudzes jauniešu un svētdienas skolas bērnu Adventes
ieskaņas koncerts.

19. decembrī 10.00
Ķekavas kultūras nama bērnu vokālā
ansambļa Cīrulītis koncerts.

5. decembrī 10.00
Ķekavas mūzikas skolas audzēkņu
koncerts.

24. decembrī 18.00
Ziemassvētku vakara dievkalpojums,
Ķekavas kultūras nama jauniešu vokālais
ansamblis.

12. decembrī 10.00
Ķekavas kultūras nama sieviešu kora
Daugaviete koncerts.

25. decembrī 10.00
Ķekavas kultūra nama vīru kora Ķekava
koncerts.

Ķekavas Novads
2010. gada 16. novembris

drošība 9

Ņem līdzi atstarotāju!
gādina, ka pie atkārtota pārkāpuma – sods ir
līdz 20 latiem.
“Cilvēki vēl joprojām
neapzinās atstarotāju
būtisko nozīmi viņu
dzīvības pasargāšanā, ejot bez atstarotājiem pa neapgaismotu
teritoriju. It sevišķi tas
ir būtiski, pārvietojoties gar lielo autoceļu
nomalēm, kur mašīnu
ātrums pārsniedz pat
90 km/h. Autovadītājs Autovadītājs gājēju ar atstarotāju pamata ~100 līdz 150 metru attālumā.
apgrūtinātās redzamības laikā gājēju bez atstarotāja pamana priekšpusē. Tāpēc Pašvaldības policijas
tikai no apmēram 40 metru attāluma, kas pārstāvis aicina: “Ievērosim ceļu satiksmes
reizēm gājējam var beigties letāli. Taču, drošības noteikumus un lietosim atstaroja gājējs būs parūpējies par atstarotāju, tājus!”
Lai informētu skolniekus par drošību uz
šoferis pamanīs viņu jau no daudz lielāka
ceļiem un dāvātu atstarotājus, Pašvaldības
attāluma,” skaidro M. Bomiņš.
Viņš arī norāda, ka bieži vien cilvēki ar policija viesojusies jau visās novada skolās.
Pašvaldības policija, Valsts policijas Baatstarotājiem pārvietojas pa nepareizo ceļa
pusi, proti, paralēli braukšanas plūsmai, ložu iecirknis un biedrība Solis tuvāk šādus
bet tādā gadījumā autovadītājs atstarotāju reidus rīko jau otro gadu.
Vineta Bērziņa
nevar pamanīt, jo tas novietots cilvēkam
Foto: www.everystockphoto.com

Rūpējoties par iedzīvotāju drošību uz
ielām un ceļiem diennakts tumšajā laikā, Ķekavas novadā novembrī Pašvaldības policija, Valsts policijas un biedrība
Solis tuvāk rīko reidus Esi redzams!.
Reidu laikā akcijas rīkotāji dodas
izbraukumā pa visu Ķekavas novada teritoriju, iegriežoties gan Ķekavā, Daugmalē,
Baložos, gan Dzērumos, Plakanciemā un
Valdlaučos.
Sastaptie iedzīvotāji, kuri mēroja ceļu
bez atstarotājiem, saņēma dāvanā ne tikai
atstarotāju, bet arī informatīvu bukletu, kas
skaidro atstarotāja lietošanas priekšrocības.
Tāpat policijas darbinieki informē cilvēkus
par atstarotāju būtisko nozīmi viņu drošībā
uz autoceļiem.
Kā stāsta Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš, tad policijas darbinieki
jau oktobrī pievērsa pastiprinātu uzmanību
atstarotāju lietošanai, un par to neesamību
tika sastādīts protokols un izteikts brīdinājums 31 cilvēkam. Visvairāk pārkāpēju novērojams tieši uz autoceļa A7 posmā starp
12. un 14. kilometru, uz Baložu ceļa – posmā no Titurgas uz vecajiem Baložiem, kā
arī uz autoceļa Daugmales virzienā. Jāat-

Kriminālziņas

Aicina ziņot par maluzvejniekiem

Latvijas lašupēs sācies lašu un taimiņu
nārsta laiks. Arī šogad par spīti ierobežotajiem finanšu resursiem Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde, biedrība Mēs – zivīm,
Vides aizsardzības asociācija, kā arī Valsts
Policija un Ķekavas novada Pašvaldības
policija aktīvi strādā, lai cīnītos ar maluzvejniekiem, kuri izmanto krēslas un tumsas stundas, lai tiktu pie kārotā lašu loma.
Par maluzvejniecību Daugavā jau sastādīti
vairāki administratīvā pārkāpuma protokoli.
Gandrīz katru dienu notiek sabiedrisko inspektoru reidi mūsu likteņupē, un jāsaka –
ne bez rezultātiem. Iepriekšējo gadu pieredze rāda – ik gadu tiek ierosinātas vairākas
krimināllietas un vainīgās personas saņem
paredzēto sodu.
Lašu saudzēšanas laiks – no 1. oktobra
līdz 30. novembrim, kad Latvijas upēs un
upītēs ienāk uz nārstu laši un taimiņi. Par

laša vai taimiņa ķeršanu saudzēšanas laikā
aizliegtā vietā, īpaši aizsargājamā teritorijā normatīvie akti paredz kriminālatbildību.
Tiesa var piemērot sodu, nosakot brīvības
atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai
arestu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu
līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām,
kā arī jāatlīdzina zivju resursiem nodarītais
zaudējums neatkarīgi no tā, cik liels ir lasis
vai taimiņš – pieci simti latu par vienu zivi.
Kā pieredze liecina – ar katru gadu maluzvejnieki kļūst aizvien apbruņotāki un mobilāki, līdz ar to ne vienmēr izdodas vainīgās
personas noķert nozieguma vietās. Lai kopīgiem spēkiem cīnītos pret ūdeņu bagātību
izlaupītājiem, lūdzam iedzīvotājus būt vērīgākus un par katru pamanīto maluzvejniecības gadījumu nekavējoties ziņot atbildīgajiem
dienestiem
Māris Belovs

Informācija

Ja esi pamanījis
maluzvejniekus, zvani:
§ Vides sabiedriskajiem
inspektoriem –
Ivaram Dubram (tālr.26513010);
Mārim Eglītim (tālr. 28600969);
Aivaram Ruņģim (tālr. 29411377)
vai Jurim Valainim (tālr. 26116445);
§ Iekšējo ūdeņu kontroles
daļas vadītājam –
Nikolajam Liskinam (tālr. 29114604);
§ Rīgas iekšējo ūdeņu kontroles
sektora vadītājam
Andrim Strautiņam (tālr.6780793,
26462316);
§ Ķekavas novada Pašvaldības
policijai (tālr. 67937102).

No Baložiem līdz
Eiropas medaļniekiem!
un Latvijas valstsvienība
atkārtoti ir līderu vidū.
Atgādinām, ka Baložu vidusskolas komanda
jūnijā Jauno satiksmes
dalībnieku forumā 2010
Latvijas fināla sacensībās izcīnīja 2. vietu
32 komandu konkurencē. Četri no mūsējiem
kļuva arī par Latvijas
izlases kandidātiem startiem Eiropas sacensībās Rihards Matīss Lipsnis un Anastasija Noskova (no kreisās puses) kopā ar
Maķedonijā.
komandas biedriem Airitu Motivāni un Matīsu Tīrumu pēc dubultuzvaras
Lauma Žilko sacensību Baložu Velodrošība 5. posmā, vēlreiz pierādot, ka ir labākie.
Foto: māris belovs

Latvijas komanda, kuru pārstāvēja arī
divi Baložu vidusskolas audzēkņi, izcīnīja
3. vietu Starptautiskās Automobiļu federācijas rīkotajās 25. Eiropas Jauno satiksmes
dalībnieku sacensībās Skopjē, Maķedonijā.
Komandas dalībnieki – Anastasija Noskova,
Rihards Matīss Lipsnis (Baložu vidusskola,
vadītājs Andris Žilko) un Airita Motivāne, Matīss Tīrums (Ozolkalna pamatskola, vadītāja
Anita Gātere).
Sacensību programmā bija iekļauta ceļu
satiksmes noteikumu zināšanu un satiksmes
drošības jautājumu pārbaude, kā arī velosipēda praktiskā vadīšana šķēršļu joslās. Sacensībās piedalījās 22 Eiropas valstu komandas,

VP Rīgas reģiona
pārvaldes
Baložu iecirknī OKTOBRĪ

Reģistrēts 81 notikums, no tiem 25 noziegumi, par
ko uzsākti kriminālprocesi.
ü Garnadži paveikuši piecas zādzības no privātmājām, divas no dzīvokļiem, divas no jaunbūvēm,
četras no juridiskām firmām piederošiem objektiem.
Nozagta viena automašīna.
ü Reģistrēti divi patvaļīgi koku ciršanas un bojāšanas gadījumi, viens miesas bojājumu nodarīšanas
gadījums, viens automašīnas un viens īpašumu bojāšanas gadījums, viens zemes zādzības gadījums.
Reģistrēta viena narkotisko vielu lietošana atkārtoti
gada laikā bez ārsta nozīmējuma un viena nelikumīga darbība ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem. Dzīves vietā atrastas mirušas divas
personas.
ü Kriminālprocesa 264. panta ietvaros aizturētas
trīs personas.
ü Atklāti pieci noziegumi: par zādzības izdarīšanu
no dzīvokļa; par mantas tīšu bojāšanu; par dzīvnieku
turēšanas noteikumu pārkāpšanu; par šaujamieroča
nelikumīgu glabāšanu; par nelikumīgām darbībām ar
maksāšanas līdzekļiem.
ü Pieņemti 32 iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības.
ü Sastādīti 47 administratīvie pārkāpumu protokoli:
§ par narkotisko vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma – 5;
§ par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu – 1;
§ par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – 3;
§ par patvarību – 1;
§ par policijas kontroles noteikumu pārkāpšanu – 3;
§ par apzināti nepatiesu speciālo dienestu izsaukšanu – 1;
§ par pārkāpumiem akcīzes preču aprites jomā – 8;
§ par atrašanos sabiedriskā vietā alkoholisko dzērienu
ietekmē – 13;
§ par dažādu pasu režīma noteikumu neievērošanu – 5;
§ par tirdzniecības noteikumu neievērošanu – 3;
§ par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmes noteikumu
ievērošanas jomā – 4.

Ķekavas novada
pašvaldības policijā
OKTOBRĪ

Saņemti 366 izsaukumi.
ü Par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 12 personas:
§ uz iesniegumu pamata – 2,
§ par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu – 10.
ü Sastādīti 81 administratīvo pārkāpumu protokols.
ü Sastādīti 37 administratīvo pārkāpumu protokoli un
paziņojumi.
ü Saņemti iedzīvotāju rakstiski iesniegumi, sūdzības – 12.
ü Atbildīgajām iestādēm nodoti materiāli, informācija:
Valsts policijas iestādēm – 1, Rīgas rajona tiesai – 3,
Sociālajam dienestam – 9, Bāriņtiesai – 4.

Ievērībai!
2010. gada 20. oktobrī Ķekavas novadā Ķekavas
pagasta Krustkalnos tika veikta sankcionēta kratīšana, kuras laikā tika atrastas un izņemtas narkotiskās
vielas, par ko tika uzsākts kriminālprocess. Tika
aizturētas divi Ķekavas pagasta iedzīvotāji.
Pateicoties Ķekavas novada bāriņtiesas darbiniekiem bija iespējams nekavējoties atrisināt jautājumu par bērna aprūpes tiesībām, kā rezultātā tika
atvieglotas pirmstiesas izmeklēšanas sākotnējās
darbības. Uz šo brīdi šajā kriminālprocesā tiek
veiktas ekspertīzes un notiek pirmstiesas izmeklēšana.

Ķekavas Novads
2010. gada 16. novembris

10 sports
Īsumā

Piesaki savu sporta
laureātu 2010

Lai apzinātu Ķekavas novada labākos sportistus un trenerus, pateiktos par sasniegumiem un
motivētu sportistus piedalīties novada, Pierīgas
un republikas sporta aktivitātēs, 2011. gada
7. janvārī pulksten 19.00 Ķekavas kultūras namā
norisināsies konkurss Ķekavas novada sporta
laureāts 2009.
Aicinām ikvienu atskatīties uz šogad sasniegto
novada sporta dzīvē un pieteikt savus kandidātus
kādā no astoņām konkursa nominācijām Ķekavas
novada pašvaldībā vai Sporta aģentūrā līdz šī gada
16. decembrim.
Saskaņā ar konkursa nolikumu par konkursa
laureātiem kļūst sportisti, kuri 2010. gadā startējuši un
izcīnījuši godalgotas vietas vietējās un starptautiskās
meistarsacīkstēs, čempionātos, sporta spēlēs, kausu
izcīņās un citās sacensībās.
Sportistus un trenerus konkursam var izvirzīt
jebkurš Ķekavas novada iedzīvotājs, aizpildot anketu
par veikumu un sasniegumiem sportā, savukārt, piesakot kandidātus nominācijai par ieguldījumu sportā,
jāiesniedz īss informatīvs apraksts.
Bet nominācijām Labākais jaunais sportists un
Labākā jaunā sportiste var pieteikt tikai audzēkņus
no vispārizglītojošām mācību iestādēm.
Konkursa laureāti saņems tiek apbalvoti ar piemiņas
un naudas balvām, kopējais balvu fonds – 1000 latu.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības
vietnē www.kekavasnovads.lv vai zvanot pa tālr.
67936308, 29335090.
Vineta Bērziņa

Nominācijas
1. Labākais sportists:
 individuālajā sporta veidā;
 komandas sporta veidā.
2. Labākā sportiste:
 individuālajā sporta veidā;
 komandas sporta veidā.
3. Labākais treneris.
4. Labākā trenere.
5. Labākais jaunais sportists:
 individuālajā sporta veidā;
 komandas sporta veidā.
6. Labākā jaunā sportiste:
 individuālajā sporta veidā;
 komandas sporta veidā.
7. Labākā komanda.
8. Par ieguldījumu sportā –
Daugmalē, Ķekavā un Baložos.

Četri novadnieki –
brīvajā cīņā

P. Budovska 16. starptautiskās piemiņas sacensības norisinājās no 22. līdz 23. oktobrim Rīgā, kurās
piedalījās arī mūsu Ķekavas novada cīkstoņi. Kopumā
turnīrā pulcējās 205 cīnīties gribētāju no 13 dažādu
valstu komandām.
Kā klājās mūsējiem? Zaudējot pirmo cīņu grupā līdz
38 kg, Savēlijs Zabeļskis no sacensībām izstājās, bet
Andrejs Biļa grupā līdz 42 kg deviņpadsmit dalībnieku
konkurencē pirmo cīņu uzvarēja, otro zaudēja. Savukārt
Broņislavs Zabeļskis 13 dalībnieku konkurencē līdz 50 kg
pirmo cīņu uzvarēja, otrajā piedzīvoja zaudējumu, līdz ar
to izstājās no tālākās cīņas par medaļām. Visveiksmīgākais starts no mūsējiem bija Andrim Āboliņam, kurš četru
cīkstoņu konkurencē virs 100 kg izcīnīja visas uzvaras,
iegūstot 1. vietu.
Treneru duets Itārs Bramanis un Edijs Biļķins uzskata,
ka šajās sacensībās iegūtie rezultāti parāda vājās vietas,
kur tālākajā treniņu procesā vēl jāpiestrādā. Šīs bija pirmās
lielās sacensības jaunajā sezonā.
Edijs Biļķins

Pirmo reizi Baložos – nakts orientēšanās čempionāts
23. oktobra vakarā līdz ar tumsas iestāšanos pirmo reizi Baložos norisinājās
Latvijas čempionāts nakts orientēšanās,
kurā piedalījās arī vairāki dalībnieki no
Ķekavas novada.
Pateicoties Ķekavas novada pašvaldības
atbalstam, orientēšanās notika plašākā un
sarežģītākā apvidū. Šogad Baložu meža
orientēšanās kartes daļa tika paplašināta,
iekļaujot purvaino daļu uz Rīgas pusi. Apvidū organizatori izveidoja četras distances
ar dažādiem sarežģītības līmeņiem, kur
garākajā distancē bija jāveic 10,2 km ar
30 kontrolpunktiem.
Jaunā karte bija labs izaicinājums
120 sportistiem no visas Latvijas un viesiem
no Lietuvas, lai noskaidrotu labākos nakts
orientieristus Latvijā.
Par 2010. gada Latvijas čempionu nakts
orientēšanās distancē spēcīgākajā vīriešu
grupā kļuva Anatolijs Tarasovs (pārstāv
RSP), bet spēcīgākajā sieviešu grupā
par Latvijas čempioni kļuva Laura Vīķe

no kluba Kāpa. Ar
sacensību rezultātiem un fotogrāfijām
var iepazīties sporta
klubs Briksnis vietnē
www.briksnis.lv.
Latvijas čempionāta
medaļas sportistiem
pasniedza
Ķekavas novada Domes
priekšsēdētājs Roberts Jurķis, bet par
balvām parūpējās atbalstītāji – uzņēmums
Stendera ziepju fabrika, Latvijas Universitāte un Ķekavas
novada pašvaldība.
Šogad sacensības rīkoja sporta klubs
Briksnis sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību un Latvijas Orientēšanās federāciju.
Sporta kluba Briksnis prezidents Andis
Janovs izteica pateicību Ķekavas novada

Domei, Sporta aģentūrai, Baložu sporta iniciatīvu centram un Pašvaldības policijai par
sniegto atbalstu Latvijas čempionāta nakts
orientēšanās distances organizēšanā.
Lauma Žilko

Piedalies galda spēļu maratonā
3. novembrī tirdzniecības centra Liiba telpās veiksmīgi aizvadīts pirmais
kausa posms galda spēļu maratonā –
novusā, bet 10. novembrī – šautriņu
mešanā.
Novusa sacensībās piedalījās 47 dalībnieki no dažādiem novadiem. Kā atzīst sacensību galvenais tiesnesis Juris
Firsts, tad “ļoti spraigas un sīvas cīņas
notika līdz pat pēdējai spēles partijai, jo
sacensību meistarības līmenis bija pietiekami augsts. Kausa izcīņā piedalījās
Eiropas čempionāta medaļnieks Juris
Cirvelis, mūsu novadnieki Egils Cepurītis un Gunārs Evers, kuri ir vairākkārtēji
Latvijas Republikas titulu ieguvēji novusā”. Savukārt šautriņu mešanā piedalījās
30 dalībnieki.
Sacensības organizē Ķekavas novada
pašvaldības Sporta aģentūra, bet pārsteiguma balvas sacensību uzvarētājiem
sarūpētas no tirdzniecības centra Liiba un
kafejnīcas Ņamma. Ar nolikumu un sacensību rezultātiem var iepazīties vietnē
http://sports.kekava.lv.
Aicinām visus piedalīties nākamajos
posmos – šaha un zolītes spēlēs!
Dace Cīrule

Rezultāti novusā
§ Sieviešu grupā:
1. vieta – Regīna Andersone
(Daugmale);
2. vieta – Daina
Vanaga (Ķekava);
3. vieta – Lana
Znotiņa (Baldone).
§ Vīriešu grupā:
1. vieta – Ritvars
Kauss (Ķekava);
2. vieta – Jānis
Salna (Code);
3. vieta – Harijs
Griščenko (Rīga).
§ Jauniešu grupā:
1. vieta – Artūrs
Mēness (Ķekava).
Uzvarētāji novusa vīriešu konkurencē
Rezultāti
2. vieta – Normunds Citovičs (Kurmene);
šautriņu mešanā:
3. vieta – Māris Ploriņš (Ķekava).
§ Sieviešu grupā:
1. vieta – Ilze Kučinska (Ķekava);
§ Jauniešu grupā:
2. vieta – Iveta Ķimene (Ķekava);
1. vieta – Dace Kolosovska (Ķekava);
3. vieta – Laila Līgotne (Ķekava).
2. vieta – Signija Gūtmane (Ķekava);
§ Vīriešu grupā:
3. Megija Zāģere (Ķekava).
1. vieta – Intars Kučinskis (Ķekava);

Ķekavas novada sporta sacensības novembrī
Datums

Laiks

16. novembrī
17. novembrī

21.00
21.00

Sporta
veids
Florbols
Futbols

17. novembrī

18.00

Šahs

19.
20.
21.
21.
24.

novembrī
novembrī
novembrī
novembrī
novembrī

20.15
10.00
13.00
17.00
18.00

Florbols
Volejbols
Florbols
Florbols
Zolīte

27. novembrī
27. novembrī

19.00
10.00

Florbols
Novuss

28. novembrī

13.00

Florbols

29. novembrī

21.00

Futbols

30. novembrī

21.00

Florbols

Sacensības
2. līgas spēle Ķekavas Bulldogi - Ritols
FTA 2. līgas spēle Ķekavas novads/AXA Dinamo Ogre
Galda spēļu maratons t/c Liiba kauss 2010 3.
posms
Virslīga (vīr.) Ķekava - Ulbroka
Daugmalē Atklātais Volejbola turnīrs
Virslīga (siev.) FK Ķekava/AXA - Irlava/Tukums
Virslīga (vīr.) Ķekava - Pārgauja
Galda spēļu maratons t/c Liiba kauss 2010 4.
posms
1. līgas spēle Ķekava 2 - Burtnieku novads
Rīgas apriņķa čempionāts (Individuāli vīriešiem)
Fināls
Virslīga (siev.) FK Ķekava/AXA - Ķekavas
novads
FTA 2. līgas spēle Ķekavas novads/AXA - ISMA
2
2. līgas spēle Ķekavas Bulldogi - Rīgas lauvas

SPORTOJOŠO ĢIMEŅU SPIETS 2010
CIRKA PASAULĒ
4. decembrī plkst. 11.00 Ķekavas sporta klubā
PROGRAMMĀ
· Netradicionālas spēles
· Uzdevumi no Dullā desmitnieka
· Burvju Paklājs
· Makšķerēšana (telpās)
· Jautrības stafetes u. c.
TEMATISKAIS ĢIMEŅU VAKARS UN UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA
plkst. 19.00 Ķekavas kultūras namā
PIEDALIES – atpūties, sportojot kopā ar savējiem, iegūsti jaunus
draugus un vienkārši labi izklaidējies!
Organizē: Ķekavas novada pašvaldības Sporta aģentūra
Sīkāku informāciju un sacensību nolikumu skatīt http://sports.kekava.lv.

Ķekavas Novads
2010. gada 16. novembris

izglītība 11

Cīnīsies par Zaļo karogu

visi kopā – Daugmales
skolēni, vecāki, skolotāji
un tehniskie darbinieki –
izveidojām ekopadomi,
sagatavojām darba plānu
mācību gadam, veicām
vides novērtējumu un
izveidojām savu vides
kodeksu, kā arī organizējām un iesaistījām vecākus bateriju un makulatūras vākšanas akcijās,
gūstot labus rezultātus Daugmales pamatskola gatava cīnīties par Zaļo karogu.
Latvijas mērogā.
Tāpat esam īstenojuši vairākus projektus: sības lietot Ekoskolas nosaukumu. Šogad
Mans iepirkumu grozs, Mans atkritumu grozs, esam gatavi strādāt, lai nākamajā gadā mums
Neļauj atlikumam kļūt par atkritumu; rīkojām piešķirtu Zaļā karoga balvu.
Šī mācību gada tēma Ekoskolu programtikšanos ar atkritumu savākšanas firmas
Marss pārstāvjiem par atkritumu šķirošanu; mas ietvaros ir ENERĢIJA. Tādēļ aicinām
iekārtojām skolā dalīto atkritumu savākša- visus iedzīvotājus padomāt par sava mājokļa
nas laukumu, kā arī izveidojām bērnu zīmētu energoefektivitāti un īstenot visus pašu spēmultfilmu Ko darīt? par atkritumu šķirošanas kiem veicamos darbus, lai pašiem būtu gan
siltāk, gan lētāk.
nepieciešamību.
Veiksmi jums enerģijas taupīšanā!
Tā rezultātā mūsu pagājušā gada veikums
Andris Ceļmalnieks
tika novērtēts ar Zaļo diplomu, kas dod tieNo Daugmales pamatskolas arhīva

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides
izglītības modeļiem pasaulē. Programmas
pamatā – vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas izveide visā
skolas dzīvē.
Tomēr ekoskola ir kaut kas daudz vairāk
par vides pārvaldību skolā. Tā ir programma,
kas veicina izpratni par vidi, saistot to ar dažādiem mācību priekšmetiem, veido personisko
attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību. Mēs
esam pārliecināti, ka Daugmales pamatskolas
audzēkņi pieaugot vienmēr atcerēsies – vide
un apkārtējā pasaule nav dota mantojumā,
bet mēs to esam aizņēmušies no nākamajām
paaudzēm.
Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements un viens no tās veiksmes cēloņiem ir
Zaļā karoga balva, ko saņem par sekmīgu
līdzdalību programmas pasākumos un to prasību pilnīgu realizēšanu.
Uzklausot vecāku ierosinājumus un izvērtējot iespējas un ieguvumus, arī Daugmales
pamatskola pagājušajā mācību gadā iesaistījās Ekoskolu programmā. Tās ietvaros mēs

Piedalās
biešu audzēšanas konkursā
norādījumus un pierakstot
savus vērojumus, katrs
audzēja bietes savā dārziņā. Rezultāti parādīja
katra mazpulcēna ieguldīto darbu biešu kopšanā. Vislabākos rezultātus
sasniedza Ksenija Luīze
Skraustiņa, kura izaudzē- Daugmales mazpulki gatavojas Vidzemes forumam.
ja 45 kg biešu. Viņai bija
izaugusi arī smagākā biete – 2,2 kg. Kopā tāns, Kārlis Stabulnieks, Eduards Dišs, Kristīne
mazpulks pārdošanai izaudzēja 300 kg biešu. Skudrīte, Arvis Pļavnieks, Normunds Kārkliņš,
Čaklākie mazpulcēni šogad bija Ksenija Lui- Anda Luža, Elizabete Enne un Kristīne Ziņģe.
Zinaida Matisone
ze Skraustiņa, Elīna Kovaļevska, Viesturs BeiNo Daugmales pamatskolas arhīva

Ar novadu skatēm noslēdzas kārtējais
mazpulcēnu aktīvās darbības gads. Arī šogad Daugmales mazpulcēni piedalījās Zemkopības ministrijas, zemnieku saimniecības
Ezerkauliņi un Latvijas mazpulku padomes
izsludinātajā biešu audzēšanā konkursā.
Konkurss tika organizēts, lai rosinātu bērnus
pievērsties dārza darbiem, pievērstu uzmanību
galda bietei kā vērtīgam un pārtikā nozīmīgam
dārzenim un mācītu pašiem parūpēties par
savas ģimenes budžetu.
Pavasarī katram mazpulcēnam tika iedoti
divi grami biešu sēklu un dienasgrāmata ar
biešu audzēšanas noslēpumiem. Izpildot visus

Ceļā uz neformālo un mūžizglītību
Lai turpinātu attīstīt Daugmales pamatskolu arī kā mūžizglītības un neformālās izglītības iegūšanas vietu,
saņemot vienprātīgu skolas padomes
atbalstu, nesen tika nodibināta sabiedriskā organizācija Daugmales skolai.
Biedrības galvenais mērķis ir pilnveidot
Daugmales pamatskolu kā izglītības, kultūras un sporta dzīves centru, kas nodrošina un veicina gan formālās, gan neformālās izglītības apguvi. Līdz ar biedrības
dibināšanu būs lielāka iespēja piesaistīt
dažādu Eiropas fondu un projektu finansējumu skolas attīstībai. Biedrībām ir labāki

nosacījumi un lielākas iespējas – tas ir
jāizmanto! Šobrīd notikusi dibināšanas sapulce, ievēlēta biedrības valde un patlaban
notiek dokumentu kārtošana.
Uz šādu soli pamudināja arī tas, ka jau
daudzus gadus Daugmales pamatskola
kalpojusi par izglītības, kultūras un sporta
centru Daugmales pagastā, jo šajā teritorijā skola ir vienīgā plašā vieta dažādu
saietu rīkošanai.
Skolā notiek gan ikdienas mācību darbs
un neformālās izglītības pasākumi, gan
iedzīvotāju sapulces un balles, gan dažādi
koncerti un sporta sacensības. Šeit māj-

Veidos konsultatīvo punktu vecākiem
Apzinoties daudzu Daugmales pagasta vecāku problēmu, kuru bērniem
nav iespējams nodrošināt bērnudārzu,
šajā mācību gadā Daugmales pamat
skola sagatavošanas grupā pieņem arī
četrgadīgus bērnus.
Izvērtējot pirmo mēnešu darba rezultātus
un uzklausot Ķekavas novada pašvaldības

Izglītības daļas iniciatīvu, plānojam nākamā
gada martā atvērt arī konsultatīvo punktu
bērniem no 2 līdz 4 gadu vecumam.
Precīza darba forma un saturs vēl tiek
izstrādāts, bet ideja ir šāda – tā būtu vieta,
kur vecāki ar bērnu darbotos speciālista
vadībā, saņemtu padomu, kā rīkoties, lai
bērns apgūtu pēc iespējas vairāk iemaņu.

vietu raduši tādu sporta veidu kā futbola,
basketbola, brīvās cīņas, svaru bumbu celšanas, džudo un sieviešu vingrošanas piekritēji un rīkotas dažādas citas apmācības.
Tāpat skolas telpās noris svētdienas
skolas nodarbības un svētbrīži sadarbībā
ar Ķekavas–Doles evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītāju. Mūsu skolas telpās
tiek organizētas nometnes sportistiem,
mazpulcēniem un koristiem.
Mūsu skolas potenciāls pieaugušo mūžizglītošanā un neformālajā izglītībā ir liels.
Ir nepieciešamas idejas, priekšlikumi, ar
iniciatīvu apveltīti cilvēki un nedaudz vēlmes līdzdarboties.
Andris Ceļmalnieks
Uzzinātu, kādus vingrinājumus pildīt, kādas
rotaļas spēlēt, kam pievērst uzmanību,
lai bērns, uzsākot skolas gaitas, būtu
pēc iespējas sagatavotāks sadarbībai un
zināšanu apguvei. Perspektīvā tā būtu
vecāku skola 2–4 gadus vecu bērnu
māmiņām un tētiem, kur būtu iespēja arī
atstāt savu bērnu skolotāja uzraudzībā uz
pāris stundām.
Andris Ceļmalnieks

Viedoklis
Nelielo klašu priekšrocības

Mācīšanās ir darbs, kura produktivitāti nosaka
attieksme. Mācību darbā skolēna spējas attīstās tik
tālu, cik mācīšanās dod viņam iespēju attīstīties un
atklāt savas prasmes un spējas.
Nelielās klasēs gan mācību priekšmeta skolotājs, gan
audzinātājs var strādāt daudz individuālāk, jo iespējama
ir personiskā pieeja. Skolotājam ir iespēja stundas laikā
biežāk pieiet pie katra skolēna, noskaidrot, ko viņš zina
un ko nezina.
Klasēs ar nelielu skolēnu skaitu var biežāk izsaukt
atbildēt mutiski, tā labāk attīstot skolēnu runāšanas un
klausīšanās spējas, kā arī prasmi uzstāties klases priekšā.
Daugmales pamatskolā pedagogi pazīst skolēnu jau
no bērnības, nereti pat mācījuši viņa mammu vai tēti,
tā ka labi pārzina ģimenes apstākļus. Jaunajiem skolēniem, viņu darbam un uzvedībai pievērš īpašu uzmanību,
lai tos pēc iespējas ātrāk iepazītu. Tas ļauj respektēt
skolēna individualitāti, izprast raksturu, spējas un arī
rīcības motīvus.
Mazā klasē skolotājam ir vieglāk sekot skolēnu zināšanu apguves gaitai un līmenim. Ja skolēns kaut ko
nesaprot, pedagogi bieži paši piedāvā konsultācijas un
papildu nodarbības.
Manuprāt, skolēnam nelielā klases kolektīvā ir vieglāk
iejusties, parādīt savas spējas un prasmes, labāk iepazīt
klasesbiedrus. Ārpusklases pasākumos visi skolēni piedalās priekšnesumos, neviens nesēž maliņā.
Tāpēc mēs apgalvojam, ka mūsu skola ir pati labākā
izglītības iestāde bērniem, kuriem nepieciešama lielāka
uzmanība, kuriem problēmas iesaistīties lielos kolektīvos,
kuriem vajadzīgs individuāls ikdienas atbalsts.
Visi mūsu absolventi turpina izglītību savās izvēlētajās
mācību iestādēs, viņi ir sagatavoti un konkurētspējīgi.
Vecāki, apdomājiet, varbūt mācības Daugmales pamatskolā ir labākā iespēja tieši jūsu bērnam?
Ilze Jasinska,
Daugmales pamatskolas
direktora vietniece mācību darbā

Daugmales pamatskola
piedāvā
2010./2011. mācību gadā Daugmales pamatskolā mācās 111 skolēnu (27 pirmsskolas grupā, 84 pamatskolā),
strādā 14 pedagogu.
Šī mācību gada galvenie uzdevumi:
§ pabeigt mācību gadu bez nepietiekamiem vērtējumiem;
§ izveidot un sagatavot 1.–4. klašu kori, nodrošināt tā
dalību koru skatē;
§ organizēt skolas 85. jubilejas salidojumu.
Mācību darbā skolā tiek īstenotas divas izglītības programmas: piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana
skolai un vispārējās pamatizglītības programma. Papildus
obligātajām mācību stundām šogad skola piedāvā:
§ pirmsskolas programmu bērniem no 4 gadu vecuma;
§ logopēda palīdzību pirmsskolas un jaunāko klašu
skolēniem;
§ fakultatīvās nodarbības angļu valodā 1. un 2. klasē;
§ kora nodarbības 1.–4. klasei;
§ Ritmikas nodarbības 1.–4. klasei;
§ sporta dejas;
§ vispārējās fiziskās sagatavotības sporta pulciņu
1.–8. klasei;
§ kokapstrādes pulciņu 5.–8. klasei;
§ vizuālās mākslas un animācijas pulciņu 1.–8. klasei;
§ praktiskā dizaina pulciņu 1.–8. klasei;
§ dalību bērnu un jauniešu organizācijā Mazpulki;
§ līdzdarbošanās Ekoskolu programmā;
§ iespēja darboties skolēnu pašpārvaldē;
§ skolotāju konsultācijas visos mācību priekšmetos;
§ vecākiem iespēja darboties Skolas padomē un Ekopadomē.
Vairāk par skolas piedāvājumu var lasīt interneta vietnē
www.daugmalespamatskola.lv.
Andris Ceļmalnieks

Ķekavas Novads
2010. gada 16. novembris

12 kultūra

DAUGMALES KULTŪRAS DAĻA
17. novembrī19.00 Svinīgais pasākums – programmu veido radošā
kopa LĪVES. Pēc koncerta – filma RŪDOLFA
22.00
MANTOJUMS.
Balle – Anete Kotoviča ar pavadošo sastāvu!
21. novembrī 15.00 Svētbrīdis, Svētdienas skola bērniem.
28. novembrī 15.00 Sieviešu kopa LĪVES aicina iedegt pirmās
Adventes sveci (māja Alpi).
14. decembrī
Mākslas terapijas nodarbība. Vada Linda
16.00–20.00
Hofmane (māja Alpi).
13.–18. decembrī Sieviešu kopas LĪVES radošā izstāde Skatāma
Daugmales pagasta zālē.
25. decembrī
Balle un karnevāls Tērpies baltās svētku drānās.
21.00–2.00
Ieejas maksa – Ls 3.
KATLAKALNA TAUTAS NAMS
17. novembrī 18.00 Valsts svētku koncerts - Mārupes kultūras nama
kora Noktirne koncertprogramma un I. Ramānes
dokumentālā filma Vecmāmiņu koris.
27. novembrī 16.00 Katlakalna Folkloras kopas krustības. Piedalās
folkloras kopa Grodi, Mālpils folkloras kopa.
3. decembrī 19.00 Latviešu tautas Dzīvesziņa - tematiska tikšanās
ar akadēmiķi, tradīciju pētnieci Janīnu Kursīti.
Ieejas maksa – Ls 2, studentiem – Ls 1,50,
pensionāriem, skolēniem – Ls 1.
11. decembrī 12.00 Interešu klubs Vecie draugi pasākums. Ieejas
maksa – Ls 2.
11. decembrī
Ziemassvētku tirdziņš. Eglītes iedegšana
14.00–19.00
Katlakalnā.
18. decembrī 14.00 Ziemassvētku pasākums Ķiparu skoliņas un
Māmiņu klubiņa dalībniekiem.
31. decembrī 22.00 Jaunā gada sagaidīšanas balle.
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
17. novembrī 19.00 Ķekavas novada LR svētku svinīgais pasākums –
koncerts DIEVIŠĶĀ UN DIENIŠĶĀ.
Programmā: Ķekavas novada Domes priekšsēdētāja
svētku uzruna un apsveikums, kultūras nama
amatiermākslu kolektīvu koncertuzvedums.
27. novembrī 16.00 Vīru kora Ķekava 40 gadu jubilejas koncerts
(Doles Tautas namā).
9. decembrī 19.00 Dāmu klubiņa tikšanās.
11. decembrī
Jauktā kora MOZAĪKA pasākums – PĀSTĀVĒS,
KAS PĀRMAINĪSIES.
12. decembrī
Bērnu vokālo ansambļu koncertprogramma
vecākiem svētkos Labo domu Ziemassvētki.
31. decembrī 22.00 Gadumijas balle.
DOLES TAUTAS NAMS
25. novembrī19.00 Kinopunkts! Filma ATCERIES MANI, 2010,
romantiska drāma. Ieejas maksa – Ls 0,01.
15. decembrī 19.00 Koncerts – projekts ASTROPHONIA. Pianists
U. Krišjānis, komponists un kontrabasists
K. Pētersons, pie sitaminstrumentiem E. Endzele,
Nacionālā teātra aktieris A. Krūzkops. Ieeja bez
maksas.
18. decembrī 16.00 ĶEKAVAS ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS.
31. decembrī 22.00 Jaungada balle.
ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Muzeja patstāvīgā ekspozīcija ĶEKAVA LAIKU LOKOS.
Mākslinieka un novadnieka Edgara Ozoliņa dzīve un daiļrade
Muzeja pedagoģiskās programmas skolēniem – Karikatūra kā vēstures
avots, Simboli, to pielietojums, Krāso, zīmē, piezīmē.
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30. oktobra pēcpusdienā Ķekavas Mākslas skola aicināja esošos un bijušos audzēkņus, pedagogus, sadarbības partnerus un citus sev mīļus viesus kopīgi nosvinēt
Ķekavas Mākslas skolas 15. jubileju.
Jubilejas svinības sirsnīgā gaisotnē aizsākās ar absolventu
radošo darbu izstādes Turpinājums atklāšanu, pēc kuras viesi
kopīgi ar skolas pedagogiem un audzēkņiem nemanot aiztraucās krāsainajā atmiņu vilcienā pa skolas piecpadsmit aizvadīto
gadu plašumiem.
Sanākušos ar priekšnesumiem priecēja draugi no Ķekavas
Mūzikas skolas, Jauno Miltu teātris un viesmākslinieki. Laba
vēlējumus, radošumu, izturību nākamajam darba cēlienam
novēlēja gan Ķekavas novada Domes, vairāku bērnudārzu
un skolu vadība, kaimiņu novadu mākslas skolu pārstāvji, gan
daudzi citi Ķekavas Mākslas skolas draugi.
Jubilejā Ķekavas Mākslas skolas direktore Inga Zālīte-Cērūze
un viņas vietniece Zīle Ozoliņa-Šneidere saņēma Kultūras
ministrijas un Ķekavas novada Domes atzinības rakstus. Par
ieguldījumu Domes pateicību saņēma vairāki Mākslas skolas
pedagogi.
Domājot gaišas domas un izsakot laba vēlējumus, Ķekavas
Mākslas skolas skolotāji un bērni cer, ka tuvākajos piecos
gados piepildīsies ilgi lolotais sapnis par jaunām, plašām un

Absolventu radošo darbu izstādes Turpinājums atklāšana
modernām telpām. Lai piepildītos cerētais, visi vienojās kopīgā
dziesmā ar zīmīgiem vārdiem, kura nu jau kļuvusi par Mākslas
skolas himnu: “Tie ir mūsu sapņi, mūsu krāsas, kurās savu
dienu krāsojam...”.
Jubilejas izskaņā, iestājoties tumsai, uz kultūras nama fasādes ikviens novada iedzīvotājs varēja aplūkot gaismas šovu –
video un citu mākslas darbu projekcijas.
Skolas pastāvēšanas gados to absolvējuši 126 audzēkņi,
35 no tiem turpina izglītību dažādās ar mākslu saistītās nozarēs.
Vineta Bērziņa

Jaunas tradīcijas mazajiem lasītājiem
Domājot par bērnu iesaistīšanu aizraujošajā un plašajā
grāmatu pasaulē, Ķekavas pagasta bibliotēka rudenī aizsākusi jaunas tradīcijas – turpmāk vienreiz gadā oktobrī
notiks Jauno lasītāju nedēļa un katru mēnesi – grāmatu
kubiņš bērniem.
Pirmajā Jauno lasītāju nedēļā pie Ķekavas vidusskolas
jaunāko klašu čaklākajiem lasītājiem viesojās daudzu bērnu
grāmatiņu autore Inese Zandere un māksliniece Ūna Laukmane. “Tikšanās reizē rakstniece stāstīja par grāmatu tapšanu
un runāja dzeju no bērnu dzejoļu krājuma Iekšiņa un āriņa.
Autorei lieliski izdevās ne tikai likt bērniem ieklausīties, bet arī
aktīvi domāt līdzi un iesaistīties sarunās ar dzejnieci,” stāsta
bibliotēkas speciāliste Sanda Zālamane.
Īpaši šim dzejoļu krājumam māksliniece demonstrēja zīmējumus, kas veidoti no dažādiem tekstilmateriāliem, aukliņām
un dziju gabaliņiem. Noslēgumā bērni kopā ar mākslinieci
varēja pagatavot savu burtiņu no krāsainiem filca gabaliņiem.
Otra tradīcija – grāmatu klubiņš Grāmatu Tārpiņš, kura
mērķis ir vienreiz mēnesī, trešdienā, pulcināt pašus mazākos
lasītājus vecumā līdz pieciem gadiem un viņu vecākus, vecvecākus un auklītes uz pasaku lasīšanu un radošo darbnīcu.
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BALOŽU PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
17. novembrī
Balle, spēlēs grupa SESTĀ JŪDZE.
18. novembrī 16.00 Latvijas jauno režisoru filmas LATVIJAS JAUNO
REŽISORU KINO CEĻOJUMS PA LATVIJU.
Programmā: KK-2678, 2008 (rež. U. Olte); KĀDS
UN KĀDA, 2008 (rež. D. Eglītis); GALAPUNKTS,
2008 (rež. L. Ābele); PAUKOTĀJS, 2009 (rež.
A. Zoldnere); ZELTRACE, 2007 (rež. I. Vēriņa);
KUR UPES PLŪST, 2009 (rež. K. Ābols);
ŠODIEN VILMA NESTRĀDĀ, 2007 (rež.
A. Melece); APTUMSUMS, 2010 (rež. K. Vītols).
Programma ilgst 2 stundas. Bezmaksas
programma.
24.novembrī 19.00 Kinopunkts. Latviešu dokumentālās filmas KĀ
TEV KLĀJAS RŪDOLF MING?, 2010 (rež. R.
Rubīns); HOMO @LV, 2010 (rež. K. Goba).
27. novembrī 12.00 D. Zandbergas audzēkņu klaviermūzikas
koncerts.
28.novembrī 16.00 Koncerts 1. Adventē, Kristīne Dina Bitēna un
Atvars Sirmais LAI IEDEGAS SVECES
30. novembrī
Mākslas filma bērniem MAZIE LAUPĪTĀJI,
10.00 un 12.30
Latvijas un Austrijas kopražojums, rež.
A. Zvirbulis. Biļete – Ls 0,70.
2. decembrī 19.00 Izrāde KAILIE BRIEŽI, teātra kompānija DOMINA
TEĀTRIS.
Patiess stāsts par to, kā Latvijas vīri striptīzu
dejoja.
Lomās: L. Reiniks, A. Daņiļevičs, R. Meloni,
J. Jarāns, J. Vimba, A. Krūzkops un A. Kurusova.
8. decembrī 19.00 Koncerts RIČI, ANNA DRIBAS un eksotisko deju
teātris KARINEDANCE. Biļetes: Ls 3–6.
19. decembrī 16.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts.
1. janvārī 1.00
Jaungada balle.

Ķekavas Mākslas skolai – 15

Pirmajā Jauno lasītāju nedēļā ar bērniem tikās rakstniece Inese Zandere.
Šoreiz muzikālās apvienības Gapoljeri puišu Kristiana Kareļina
un Normunda Zālamana vadībā Grāmatu Tārpiņš klātesošos
iepazīstināja ar Sutejeva pasaku par sēnīti.
Kā sola bibliotēkas speciāliste, tad iespēju robežās arī turpmāk tiks pieaicināti viesmākslinieki, un atgādina – Grāmatu
Tārpiņš arī tevi sauc ciemos!
Vineta Bērziņa

Novada bērni zīmē Pepiju Garzeķi
Oktobrī Baložu kultūras namā viesojās Pepija Garzeķe
ar saviem draugiem, lai kopā ar novada bērniem nosvinētu
savu dzimšanas dienu. Par godu viešņas jubilejai bērni
zīmēja Pepijas portretu.
Krāsainos un jautros zīmējumus draiskulīgajai meitenei no
Astrīdas Lingrēnas izrādes dāvāja mazāko klašu skolēni no
Pļavniekkalna sākumskolas, Daugmales pamatskolas, Baložu
vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes Avotiņš. Kā
pateicību bērniem par jaukajām jubilejas veltēm Pepija Garzeķe
kopā ar Baložu kultūras nama direktori Ilzi Reinholci bija
sarūpējusi saldus un gardus našķus.
Pepija ar izrādi viesojās kopā ar saviem draugiem no
Neatkarīgā teātra Kabata un Ditas Balčus teātris Divas acis,
kurā prasīgās skolotājas lomā iejutās mūsu novadniece Aīda
Ozoliņa. “Mūs patīkami pārsteidza necerēti lielā bērnu un
skolotāju atsaucība aicinājumam piedalīties Pepijai veltītajā
zīmēšanas konkursā. Daudzie brīnišķīgie zīmējumi vēlreiz
apliecina, ka mūsu bērni ir ļoti talantīgi,” stāsta aktrise.
Viņa atzīst, ka šajā straujajā dzīves ritmā bieži vien vecākiem
neatliek laika savus bērnus iepazīstināt ar kultūras un mākslas
pasauli. “Svarīgi, ka stāstu un pasaku varoņus, par kuriem
bērni izlasa grāmatās skolā vai bērnudārzā, viņi iepazīst arī
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Afiša

Mazie novadnieki Pepijai stāsta savus piedzīvojumus.
teātra izrādēs. Šīs teātra izbraukuma izrādes Ķekavas novada
kultūras namos izveidojušās par jauku tradīciju, kas piedāvā
bērniem pirmo saskarsmi ar teātri un māca iemīlēt izrādi,”
stāsta aktrise un saka paldies kultūras darbiniekiem par labo
ilggadējo sadarbību, atsaucību un profesionalitāti.
Savukārt pie Ķekavas bērniem Pepija Garzeķe ciemojās
novembra sākumā Ķekavas kultūras namā.
Vineta Bērziņa

