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NOTIKUMS

Svētkus sirdīs!
Šopavasar – no 11. līdz 14. maijam mūsu pagastā pirmo
reizi notiks Ķekavas dienas 2006. Tie būs vienlaikus svētki
un atskaite par pēdējos gados paveikto, kā arī aizsākums
vairākām jaunām tradīcijām. Pasākuma programma ir
plaša un daudzpusīga, visu paaudžu interesēm piemērota.
Šajās dienās varēsim apskatīt 14 izstādes, noskatīties
vairākas teātra izrādes un koncertus, izklaidēties ballēs,
diskotēkā, sporta laukumos un gadatirgū sestdienas rītā.
Esam paredzējuši arī pastrādāt – piedaloties ekskursijas
maršruta pa Ķekavu izveidošanas talkā un aicinām visu
aktīvi līdzdarboties.
Šajās dienās vairākās ekspozīcijās rādīsim arī pēdējo
gadu veikumu pagasta dzīvē. Daļu no šīs informācijas
publicējam arī „Mūsu Ķekavas” šī numura lappusēs.
Uz svētkiem ir aicināti arī viesi – kaimiņu pašvaldību
pārstāvji, ieradīsies delegācija no mūsu sadraudzības
partneriem Bordesholmas. Domāju, ka Ķekavai ir ar ko
lepoties un ko rādīt ciemiņiem.
Svētki notiks visur – Ķekavā, Valdlaučos, Rāmavā,
Katlakalnā, kultūras un izglītības iestādēs, laukumos. Taču
galvenais – gribētos, lai svētki iemājo mūsu visu sirdīs, lai
tie rosina lepnumu par savu Ķekavu un rada vēlēšanos
darīt pēc iespējas vairāk tās attīstībai un augšupejai.
Būsim kopā šajās dienās! Lai tās mūs vieno turpmākajam darbam sava pagasta labā.
Daudz prieka visiem Ķekavas svētkos!

DZINTRA MAĻINOVSKA,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja

Lieldienās

Ceturtdien, 11.maijā
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Bordesholmas (Vācija) pašvaldības delegācijas
pieņemšana Ķekavas pagasta padomē.
Grāmatu diena Pļavniekkalna sākumskolā.
Talka ekskursijas maršruta izveidošanā.
Maršruta atklāšana.
Ķekavas pagasta dienu atklāšana, izstāde - prezentācija
„Ķekava šodien, rīt”
Katlakalna Tautas nama bērnu teātra izrāde „Svētki kaķu
namā” Ķekavas sākumskolas un PII „Ieviņa” audzēkņiem
Ķekavas Kultūras namā.
Ekskursija „Iepazīsti Ķekavu” viesiem.
Koncerts Ķekavas mūzikas skolā.

Piektdien, 12.maijā
1100 Koncerts māmiņām Pļavniekkalna sākumskolā.
1200 Izklaide bērniem un vecākiem Pļavniekkalna
sākumskolas sporta laukumā.
1600 Katlakalna Tautas nama bērnu teātra izrāde „Svētki kaķu
namā” PII „Zvaigznīte” audzēkņiem.
1800 Katlakalna Tautas nama bērnu teātra izrāde „Svētki kaķu
namā” Rāmavas muižā.
1900 Ķekavas vidusskolas kolektīvu koncerts Ķekavas Kultūras
namā.
1900 Diskotēka Ķekavas sporta namā.

Sestdien, 13.maijā
1000 Daiļamata meistaru darinājumu, tradicionālās un
netradicionālās lauksaimniecības produkcijas tirdziņš
laukumā pie Ķekavas pagasta padomes.
1200 Ķekavas kultūras nama deju kolektīvu koncerts laukumā
pie Ķekavas pagasta padomes.
1200 Pensionāru kluba „Vecie draugi” tikšanās ar gleznotāju
Jāni Šeļegovski, aktieriem Zigurdu Neimani un
Voldemāru Šoriņu Katlakalna Tautas namā.
1300 Izklaide bērniem un vecākiem Valdlauču sporta laukumā.
1400 Katlakalna Tautas nama deju kolektīvu koncerts Valdlauču
sporta laukumā.
1900 Noslēguma koncerts, konkursu uzvarētāju apbalvošana
Ķekavas Kultūras namā.
2100 Balle Ķekavas Kultūras namā.
2100 Balle Katlakalna Tautas namā.

Svētdien, 14.maijā
1000 Dievkalpojumi Katlakalna, Ķekavas un Odukalna
baznīcās.
1100 Izklaide bērniem un vecākiem pie Ķekavas sākumskolas.
1300 Pasākums māmiņu kluba dalībniekiem kopā ar
tēviem Katlakalna Tautas namā.
1500 Rokdarbu pulciņa „Labieši” darināto tērpu skate
Ķekavas Kultūras namā.

IZSTĀDES
• Jāņa Šeļegovska gleznu izstāde Katlakalna Tautas namā
• Audzēkņu darbu izstādes – mācību iestādēs
• Ritas Labarēvičas gleznu un SIA „AKM” akmens mazo formu
izstādes – Ķekavas mūzikas skolā
• Pedagogu darbu izstāde – Ķekavas mākslas skolas izstāžu
zālē
• Izstāde, prezentācija „Ķekava šodien, rīt” – Ķekavas kultūras
namā
• Rūdolfa Kristapsona darbu izstāde „Logs Gaismas ielā” –
Ķekavas kultūras namā
• Zentas Veisas gobelēnu izstāde – Ķekavas kultūras namā
• Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde - v/a „Aprūpes
centrs”, Ķekavas pagasta padomē
• Izstāde „Ķekava un sports” – Ķekavas novadpētniecības
muzejā
• Fotoizstāde „Ķekava no putna lidojuma” – Ķekavas novadpētniecības muzejā
• Izstāde „Lasītāji glezno” – Katlakalna bibliotēkā
• Veltas Strazdiņas fotoizstāde „Ar mīlestību savā pagastā” –
Rāmavas muižā

AUTOBUSU KUSTĪBAS GRAFIKS PLAKANCIEMS – ĶEKAVA – PLAKANCIEMS
iedzīvotāju nogādāšanai uz pasākumiem Ķekavas pagasta dienās
Uz koncertiem 11.maijā 1900 Ķekavas mūzikas skolā, 12.maijā un 13.maijā 1900 Ķekavas kultūras namā.
1810 – Mellupi – 1820 – pie ozola – 1825 – Mežinieku pasts – 1835 – Ķekava.
Pēc koncertiem atpakaļ uz Plakanciemu no Ķekavas.
Uz tirdziņu
Ķekavā 13.maijā 1000
930 – Mellupi – 940 – pie ozola – 945 – Mežinieku pasts – 1000 – Ķekava.
Atpakaļ uz Plakanciemu no Ķekavas 1300.
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INFORMĀCIJA

Par pieteikumu atklātam projekta konkursam

Par maksas tariﬁem Sporta iniciatīvu centrā

21.aprīļa pagasta padomes sēdē nolemts iesniegt ERAF
atklātā konkursa apakšaktivitātē „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās
teritorijās” projekta pieteikumu „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojums pie Ķekavas
vidusskolas” ar kopējām projekta izmaksām 139186,51 Ls,
piedaloties ar savu līdzﬁnansējumu 29577,13 Ls apmērā.

Noteikts, ka turpmāk individuālajiem apmeklējumiem
bērniem līdz 15 gadiem maksa būs 0,50 lati.

Par dāvanu un prēmiju piešķiršanu
Sakarā ar Lieldienām piešķirtas dāvanas minimālās
algas apmērā pagasta padome

Par sociālo palīdzību
Piešķirts sekojošs ﬁnansējums; ārstēšanās izdevumu
apmaksai slimnīcā vienam cilvēkam – 65 lati, divi pabalsti
bez vecāku gādības palikušiem bērniem – kopā 530 lati,
medicīnas pakalpojumu apmaksai 30 cilvēkiem – 1008.14 lati,
10 maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā virtuvē –
168 lati, pabalsti malkas iegādei 7 cilvēkiem – 350 lati, briļļu
iegādei 2 iedzīvotājiem – 49.90 lati, apkures pabalsti 3
cilvēkiem – 180 lati.

Par piedalīšanos projektā
„Latvijas vispārizglītojošo skolu informatizācija”
N o l e mt s p i e d a l ī ti e s ER AF na ci o n ā l ās p ro g r a m m as
„Elektroniskās pārvaldes bāzes infrastruktūras attīstība un
pilnveidošana” projektā „Latvijas vispārizglītojošo skolu
informatizācija” interneta ierīkošanai Pļavniekkalna sākumskolā,
nodrošinot pieslēguma uzturēšanu līdz 2011. gadam.

Par valsts investīciju projekta pieteikumu
Apstiprināts valsts investīciju projekta pieteikums Ķekavas
sākumskolas jaunbūvei par summu 1 685 100 lati (kopējās
izmaksas 4 475 452 lati), paredzot piedalīšanos projekta
līdzﬁnansēšanā 2006.-2008. gadā ar 62,35% no kopējām
izmaksām – 2 790352 latiem.
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IZGLĪTĪBA

ĶEKAVAS VIDUSSKOLAS
SĀKUMSKOLA
aicina pieteikt bērnus
2006./2007. m.g. 1. klasē.
Iestājoties 1. klasē, nepieciešami šādi
dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
2) medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un karte
ar proﬁlaktiskajām vakcīnām (veidlapa
027/u);
3) izziņa, ka bērns apmeklējis obligāto
sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;
4) izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
Iesnieguma veidlapa par iestāšanos skolā
un ētikas vai kristīgās mācības izvēli aizpildāma
skolā.
Dokumentus var iesniegt Ķekavas vidusskolā vai sākum skolā k atru darba dienu
no plkst. 9 līdz 15. Izziņas pa tālr. 7937007,
7937005.
No Valdlaučiem, Dzērumiem un Plakanciema
uz skolu un no skolas bērnus ved skolas
autobuss (bezmaksas).
Līdz autobusa atiešanai bērni mācās
pagarinātajā dienas grupā.
SKOLAS ADMINISTRĀCIJA

ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLA

UZŅEM SKOLĒNUS
1. KLASĒ 2006./2007. m.g.

UZŅEM AUDZĒKŅUS
2006./2007.mācību gadam
Uzņem audzēkņus

Iestājpārbaudījumi

Konsultācijas

8.jūnijā
pl. 17.00

5.,6.,7. jūnijā

1.klasē

ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLA
uzņem audzēkņus 2006./2007. mācību gadam
23. un 24. maijā plkst. 17.30.-19.00
I kursā uzņem bērnus no 9 gadu vecuma
(3. vispārizglītojošās skolas klase).
Sagatavošanas klasēs uzņem bērnus no 7-8 gadiem.
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
2) medicīniskā izziņa par bērna veselības stāvokli;
3) iesnieguma veidlapa par iestāšanos (aizpildāma skolā);
4) izglītošanas līgums (aizpildāms skolā).
Bērniem, kas stājas I kursā, uz vietas jāveic patstāvīgais
darbs, tādēļ līdzi jāņem zīmulis, otas, krāsas.
Ķekavas mākslas skola. Gaismas iela 17, otrajā stāvā
Tālrunis uzziņām 7937444, 7937447.
www.kekava.lv e-pasts kemaskol@e-apollo.lv
SKOLAS ADMINISTRĀCIJA

Mācību ilgums 8 gadi
šādās specialitātēs:
klavieres, vijole, čells, zēnu
kora klase.
No 7 - 8 g. vecuma.
Mācību ilgums 6 gadi
šādās specialitātēs:
akordeons, kokle,
ģitāra, pūšamie un
sitaminstrumenti.
No 9 - 10 g. vecuma
Sagatavošanas klasē
No 6 –7 g. vecuma

PĻAVNIEKKALNA
SĀKUMSKOLA

no pl.
17.00 - 19.00

8.jūnijā
pl. 18.00

Iesniegumu pieņemšana no 22. maija katru darba dienu no
pl.10.00-18.00 un konsultāciju laikos skolas 3.telpā.
Nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums (uz veidlapas)
2. audzēkņa dzimšanas apliecība (kopija)
3. medicīnas izziņa
4. izziņa no vispārizglītojošās skolas (ja mācās)
Informācisgums (uz veidlapas)
2. audzēkņa dzimšanas apliecība (kopija)
3. medicīnas izziņa
4. izziņa no vispārizglītojošās skolas (ja mācās)
Informācisgums (uz veidlapas)
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2. audzēkņa dzimšanas
apliecība (kopija)
3. medicīnas izziņa
4. izziņa no vispārizglītojošās skolas (ja mācās)
Informācisgums (uz veidlapas)
2. audzēkņa dzimšanas apliecība (kopija)

Mācoties, Pļavniekkalna sākumskolā, mēs
nodrošinām Jūsu bērnam :
• individuālu skolotāju pieeju katram bērnam,
• interesantas mācību ekskursijas,
• dažādus ārpusskolas pasākumus,
• interesantu, notikumiem bagātu skolas dzīvi
(pasākumi, teātri, cirka izrādes, mācību
lekcijas, koncerti),
• brokastis un pusdienas,
• autobusu, kas bērnus atved un aizved
(maršruts Valdlauči - Kaļķu fabrika - skola),
• pagarinātā dienas grupa,
• dažādus pulciņus: runas pulciņš
„Zvirbulēns”, rokdarbu pulciņš „Prasmīgās
rokas”, Mazo matemātiķu skola, sporta
pulciņš, vides pulciņš „Kāpēcēns”,
datorpulciņš „Nezinīši”, ansamblis, deju
kolektīvs „Pie Daugavas”, ritmika,
• iespēju piedalīties dažādos konkursos,
olimpiādēs
• apgūt angļu valodu no 1. klases un krievu
valodu no 4. klases.
Iesniegumus un dokumentus pieņem:
• Pirmdien
9.00-15.00
• Otrdien
9.00-17.00
• Trešdien
9.00-15.00
• Ceturtdien 9.00-17.00
• Piektdien 9.00-17.00
Tālrunis uzziņām: 7 938 862 vai 6185027

IZGLĪTĪBA

ĶEKAVAS PAGASTS. ŠODIENA

REALIZĒTIE PROJEKTI:
1. VIDES SAKĀRTOŠANA:
1.1. Biodegredablo atkritumu dalītā vākšana un kompostēšana.
- konteineru iegāde, konteineru laukumu sakārtošana
- biodegredablo atkritumu nogāde uz laukumu Mārupē- biodegredablo atkritumu transportēšanas shēmas izstrāde;
- iedzīvotāju anketēšana
1.2. Notekūdeņu attīrīšanas būves pie Pļavniekkalna sākumskolas
2. IZGLĪTĪBA
2.1. Bērnudārza„Ieviņa” paplašināšana, veicot piebūvi bērnudārzam.
2.2. siltināšanas darbi bērnudārzam „Zvaigznīte”;
2.3. pakešu logu nomaiņa, siltināšana, ventilācijas sistēmas sakārtošana
Ķekavas vidusskolai;
2.4. Uzbūvēta Ķekavas mūzikas skola
2.5. Mākslas skolas paplašināšana, labiekārtošana
3. CEĻI, IELAS, IETVES
3.1. gājēju celiņu izbūve Valdlaučos, Ķekavā
3.2. rekonstruēti ceļi un ielas:
- iekšpagalmu ielas Valdlaučos, Ķekavā
4. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE, VESELĪBAS APRŪPE
4.1. Izveidots sociālās aprūpes centrs
4.2. Izbūvēta invalīdu uzbrauktuve un pacēlājs pie sociālā aprūpes centra
4.3. Iekārtota sociālā virtuve maznodrošinātajiem pagasta iedzīvotājiem.
4.4. Izveidots sociālais dienests, izremontētas telpas, iegādāts inventārs.
4.5. Darbojas atbalsta grupas bezdarbniekiem, aizbildņiem.
4.6. Darbojas HIV/AIDS proﬁlakses programma
4.7. Veikts ambulances telpu remonts, uzbūvēta nobrauktuve invalīdiem,
iegādāta jauna diagnostikas, magnetoterapijas, darservāla aparāti.
5. KULTŪRA
5.1. Veikti Ķekavas kultūras nama rekonstrukcijas darbi (nomainīta grīda
zālei, skatuvei, izbūvētas aktivitāšu telpas ēkas pagrabstāvā)
6. SPORTS, ATPŪTA
6.1. Sporta namā veikta grīdas nomaiņa
6.2. Iegādāts sporta inventārs
6.3. Izveidoti bērnu rotaļu laukumi
7. KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
7.1. Uzbūvēta atdzelžošanas stacija Ķekavā
7.2. Uzbūvētas gāzes apkures katlu mājas Ķekavas un Valdlauču daudzdzīvokļu mājām

Komunālā saimniecība
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
• Izbūvēts notekūdeņu spiedvads no Ķekavas līdz
Rīgai;
• Izbūvēta notekūdeņu savākšanas sistēma individuālajam sektoram Vimbukrogā, Odukalā,
Katlakalnā un Loreķu laukā.
Dzeramais ūdens
• Uzbūvētas atdzelžošanas stacijas Odukalnā un
Katlakalnā;
• Iz veidoti jauni pieslēgumi V imbuk rogā,
Odukalnā, Katlakalnā un Loreķu laukā
Siltumapgāde

UZSĀKTIE PROJEKTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums administratīvā centra
izbūvei zemes gabalā „Ābeļdārzs”.
Izstrādāts projekts Odukalna atdzelžošanas stacijai.
Izstrādāti projekti ielu un ceļu rekonstrukcijai: Pļavu, Pliederu, Purvu,
Priežu, Smilšu, Purmaļu ielām, ceļam A-5-A7.
Izstrādāts jauno kapu projekts
Notiek projektēšanas darbi apvedceļam A7.
Izstrādāts projekts notekūdeņu spiedvadam no Ķekavas līdz Rīgai,
celtniecības darbi tiks uzsākti 2006. gada oktobrī)
Notiek pagasta īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā.
Iesniegti projekti uz ES struktūrfondiem:
- Doles tautas nama rekonstrukcija (ERAF)
- Publiskā interneta pieejas punkta iekārtošana un iedzīvotāju
apmācība sociālās aprūpes centrā (ERAF)
- „Konsultācijas un apmācības komercdarbības un pašnodarbinātības
uzsākšanai”(ESF, SIF)
- „Motivācijas programma sociālās atstumtības riska grupām” (ESF,
SIF)
Tiek realizēts ES Eiropas Komisijas Tieslietu, Brīvības un Drošības
Ģenerāldirektorāta plakātu konkurss jauniešiem ”Zini savas tiesības”.
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UN ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS

Sagatavoja MĀRIS ĀRGALIS
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KULTŪRA

KULTŪRAS NORISES ĶEKAVAS PAGASTĀ
No 2006.gada pašvaldības budžeta kultūras iestāžu
uzturēšanai piešķirti līdzekļi Ls 444347,00 – 8,3%.
Ķekavas pašvaldībā darbojas 5 kultūras iestādes un 3
baznīcas. Ķekavas pagasta Kultūras nama un Katlakalna Tautas
nama 22 amatiermākslas kolektīvi (462 dalībnieki) un 5 interešu
klubi (255 dalībnieki) ar savu aktīvo darbību ir pierādījuši augstu
kvalitāti skatēs, konkursos.
Ķekavas pagasts izvirzījies 1. vietā ar vislielāko amatierkolektīvu skaitu starp lauku pašvaldībām Latvijā.
12 kolektīvi (kori, deju kolektīvi, lietišķās mākslas kolektīvi,
koklētāju ansamblis) – 355 dalībnieki gatavojās un piedalījās
XXIII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos 2003.gada jūlijā.
Iestādēs tiek organizēti valsts un tradicionālie svētki,
informatīvās un izglītojošās norises, amatieru izstādes, izklaides
sarīkojumi, kino. Tiek organizēti braucieni uz teātriem, operu,
baletu, koncertiem Rīgā.

•
•
•
•

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS
Amatiermākslas kolektīvu skaits – 14 (333 dalībnieki);
Interešu klubi – 2 (60 dalībnieki);
Darbinieki: vadošie – 3, tehniskie – 9, kolektīvu vadītāji – 17;
Iestādes apmeklējums 2005.gadā – 17699 apmeklētāji.

•
•
•
•

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
Amatiermākslas kolektīvu skaits – 8 (122 dalībnieki);
Interešu klubi – 3 (195 dalībnieki);
Darbinieki: vadošie – 2, tehniskie – 5, kolektīvu vadītāji – 5;
Iestādes apmeklējums 2005.gadā – 6528 apmeklētāji.

Bibliotēku darbinieki, organizējot tikšanās ar Latvijā un
ārzemēs dzīvojošajiem rakstniekiem un dzejniekiem, dod iespēju
lasītājiem iepazīt un izdzīvot liecības par tuviem un tāliem
vēsturiskiem notikumiem un procesiem.
Grāmatu izstādes, informatīvie materiāli, stāstījumi stiprina
jaunās paaudzes emocionālo saikni ar savas valsts tradīcijām,
darbu, kultūru.Piedaloties literārās ekskursijās pa latviešu
rakstnieku dzīves vietām veicina kultūras mantojuma atjaunošanu
un saglabāšanu.

•
•
•
•
•

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA:
Grāmatu fonds – 12506;
Lasītāju skaits – 564;
Apmeklētāju skaits – 6406;
Fonda izsniegums – 24481;
Bibliotēkas darbinieki – 2

•
•
•
•
•

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
Grāmatu fonds – 8074;
Lasītāju skaits – 405;
Apmeklētāju skaits – 5724;
Fonda izsniegums – 14166;
Bibliotēkas darbinieki – 3.

•
•

BIBLIOTĒKAS
Ķekavas un Katlakalna bibliotēkas nodrošina visiem pagasta
iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamā
informācijas saņemšanu.

•

ĶEKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS
Muzeja misija:
Veidot izpratni par Ķekavas pagasta vēsturi un attīstību līdz
mūsdienām;
Rosināt Ķekavas pagasta skolēnu un iedzīvotāju izziņas prieku,
emocionālo attieksmi pret sava novada kultūras mantojumu
un dabu;
Veicināt muzeja izveidošanos par pagasta skolēnu, iedzīvotāju
un tūristu patīkamu apmeklējumu vietu.

Muzejā strādā 2 darbinieki. Kopējais muzeja krājumu vienību
skaits – 8425 vienības, t.sk. pamatkrājumā – 3479 vienības.
2005.gada muzeju apmeklēja 1005 apmeklētāji, notika 3
tematiskie pasākumi, 4 izstādes. Ciešā sadarbībā ar Daugavas
muzeju, Rīgas Latviešu biedrību, Latvijas Vēstures un Okupācijas
muzeju ir izstrādāts ekskursiju maršruts pa Ķekavas pagasta
vēsturiskajām vietām.
2003.gada decembrī muzejs ir akreditēts. Notiek sadarbība
ar Ķekavas pagasta skolām projektu nedēļas ietvaros, kā arī
dažādu pasākumu organizēšana.
BAZNĪCAS
Doles – Ķekavas evaņģēliski luteriskā baznīca celta
1787.gadā. Šīs ēkas remonts sācies Tautas frontes laikā, kad tika
mainīti baznīcas soli. Ēkas ārējais veidols pārtapis 1995. gadā.
Baznīcā ir īpaša altārglezna (mākslinieks A.Annuss), kas saglabājusies no 1929.gada. Baznīcas draudzē reģistrēti 240 locekļi, regulāri
baznīcu apmeklē ap 80 cilvēku.
Kopš 2003.gada ar draudzes atļauju baznīcā 2 reizes mēnesī
notiek dievkalpojumi Ķekavas katoļu draudzei, kurā darbojas
vairāk nekā 350 locekļu.
Katlakalna evaņģēliski luteriskā baznīca celta 1791. – 1792.
gadā pēc arhitekta Kristofera Hāberlanda projekta klasicisma
stilā. 1900. – 1905.gadā baznīcas ērģelnieks bija dzejnieks Fricis
Bārda. Baznīcas draudzē reģistrēti 170 locekļi. Garlība Merķeļa
piemiņai, kura atdusas vieta atrodas Katlakalna kapos, pie
baznīcas ir iekopts skaists parks.
Ķekavas konfesionāli luteriskās baznīcas iesvētīšanas –
atklāšanas dievkalpojums notika 2002.gada 4.augustā. Jaunā
baznīca atrodas Odukalnā, Saules ielā. Baznīcas Augsburgas
ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudzē reģistrēti 90
locekļi.
Sagatavoja ANTOŅINA GRIGALE

Smieklu diena Katlakalnā

Balva – visas skolas lepnums

Ar smiekliem un gavilēm 1. aprīlī Katlakalna Tautas namā noritēja Reģionālais teātra sporta
turnīrs. Sīvās cīņās par dalību III Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā Daugavpilī cīnījās Rīgas
un Rīgas rajona teātra sporta komandas. Prieks, ka no 13 komandām, kuras sacentās 5 komandas
bija tieši no mūsu pagasta. Kaut gan žūrija komandu sarakstus festivālam paziņos tikai 15. maijā
(pēc visu reģionu noskatīšanās), esam gandarīti par paveikto, jo mūsu komandu sniegums bija
pārliecinošs: Ķekavas vidusskolas komanda „Ārprāc” – I pakāpe, Ķekavas vidusskolas komanda
„Pīrādziņš” – I pakāpe, Katlakalna TN komanda „Gripa” – I pakāpe, Katlakalna TN komanda
„Sēdi!” – II pakāpe, Katlakalna TN komanda „Pīle” – Atzinība.
Teātra sporta komandu trenere Aija

20.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā pasniedza
Kultūras ministrijas balvas skolēniem, pedagogiem
un koncertmeistariem par sasniegumiem 2005.gada
starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu
nozarēs. Uz balvām pretendēja 228 audzēkņi.
Mēs, Ķekavas mūzikas skola, esam lepni, ka šo balvu,
ar kuru Latvijas valsts atzīmē audzēkņu spilgtākos
radošos panākumus un skolotāju darbu, piešķīra arī mūsu
3.klavieru klases audzēknei Kristīnei Pasekai un viņas
pedagoģei Mārai Ozolai par iegūto 1.vietu starptautiskajā
pianistu konkursā Concourse de France Parīzē, Francijā,
kur Kristīnes sniegumu ar speciālbalvu novērtēja arī
izdevniecība Combre.
MŪZIKAS SKOLAS KOLEKTĪVS

„Kā dejas taureņi laimes šūpolēs”
Zaļās ceturtdienas vakarā Katlakalna Tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Katlakalns”
izdejoja savu 10 gadu jubilejas koncertu. Kolektīvā vienojušies jaunieši ar kopīgu mīlestību
uz deju, ar to paverot iespējas iegūt draugus, apskatīt pasauli un pilnveidoties.
10 gadi ir mirklis, pie kura piesiet atmiņas. To veidojam mēs paši, katrs kolektīva
dalībnieks ar savu individuālu pieskārienu.
„Šīs izjūtas nav aprakstāmas, tas ir dvēselisks process. Ja paši dejotu- jūs to zinātu kā
tas ir.” /Ivars/
„Jubilejas koncerts- mirklis prieka, līksmības un mazliet skumju par to, ka tas tik ātri
beidzies. Gaidīsim Jūs visus nākošajā koncertā, lai atkal izdejotu Jums savu mīlestību pret
DEJU!” /Indra/
Liels paldies - nama saimniecei Aijai Vitmanei par morālu atbalstu, Ķekavas pagasta
padomei par ﬁnansiālu atbalstu, vecākiem un visiem mīļajiem par sapratni desmit gadu
garumā. Paldies dejotājiem par dejotprieku, sirdsdegsmi un izturību.
JDK „Katlakalns” vadītāji VITA un AGRIS

Ceļā uz Dziesmu svētkiem!
Jau atkal esam ceļā uz nākošajiem Dziesmu svētkiem. Kori ir saņēmuši nošu materiālu, ko trīs
gadu garumā visiem jāapgūst, pa daļai katru sezonu.
Arī pirmā darba pārbaude ir notikusi – 8.aprīlī izskanēja Rīgas rajona šīs sezonas koru
skate – Tautas Mākslas centra žūrija ar svētku virsvadītājiem – J.Erenštreitu, R.Vanagu, M.Sirmo,
A.Platperu izteica savu vērtējumu par koru sniegumu. Ļoti priecājamies par mūsu kultūras nama
koru rezultātiemjauktais koris „Mozaīka” (vadītājs Jānis Grigalis) - 38.40 punkti,
sieviešu koris „Daugaviete” (vadītāja Rita Platpere) - 44.40 punkti,
vīru koris „Ķekava” (vadītājs Arvīds Platpers) - 46,13 punkti no iespējamajiem 50.
Paldies visiem par ieguldīto mūsu tautas kora mākslas uzturēšanā.
Kultūras nama vadītāja VĒSMA OZOLIŅA.

Ķekavas kultūras nams aicina uz patīkamu pēcpusdienas atpūtu
kopā ar aktieriem Voldemāru Šoriņu un Zigurdu Neimani
k o n c e r t ā 4. maijā pl. 15.00
ieejas maksa 2.- Ls, pensionāriem un skolēniem 1,50 Ls
Biļešu iepriekšpārdošana

Ķekavas pagasta padome aicina pieteikties interesentus, kuri var organizēt un rīkot
diskotēkas un balles Ķekavas estrādē. Pasākuma organizatoriem jānodrošina apsardze,
biļešu kontrole. Tuvāka informācija pa tālr. 6459609 vai Ķekavas pagasta padomē 31. kab.
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APSVEIKUMI
Šķiet, pasauli ir apņēmušas divas
Tik maigas, gaišas, starojošas rokas,
Un saule radībai dzied
Mātes dziesmu.
(P. Ērmanis)

LĪDZJŪTĪBAS
Tu tagad tai zemē, kur saule
Vairs vakaros nenorietēs,
Šeit paliek no tavas gaismas
Sidrabots sarmojums...
(L. Brīdaka)

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
ARVĪDA KREITENBERGA,
BIRUTAS VERAS KOVAĻEVSKAS,
ARGO ČIPAS,
VIZBULĪTES STRENGREVICAS,
JĀŅA SKAISTKALNA,
JĀŅA POĻA,
LEONTINES KUČINSKAS
aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka līdzjūtību
tuviniekiem.

SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

