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NOTIKUMS

NO ĶEKAVAS DIENĀM – UZ LĪGO SVĒTKIEM
Pirmo reizi aizritējušas Ķekavas pagasta
dienas. Kā tās izdevās, jāspriež un jāvērtē
iedzīvotājiem, taču rīkotāji centās sagādāt
prieku un izklaidi visiem un katram – lielajiem
un mazajiem. Programma bija patiešām
daudzveidīga – izstādes, koncerti, balles,
sportiskas izklaides, gadatirgus ar vietējo
uzņēmēju produkciju, pašvaldības pēdējo
gadu veikuma prezentācija. Kā ilga atmiņa
no šī pasākuma paliks uzņēmēju un deputātu
stādītie koki parkā pie Ķekavas upītes.
Anketās, kurās cilvēki izteica savu vērtējumu, bija patīkami lasīt atzinīgas atsauksmes
un vēlmi šo pasākumu padarīt par tradīciju,
kā arī gluži praktiskus ierosinājumus par
programmas vēl plašāku daudzveidošanu.
Gribu teikt milzīgu paldies visiem visiem,
kas ilgstošā laika posmā piedalījās pagasta
dienu sagatavošanā – tiem, kas jau kopš
agra pavasara posa Ķekavu; tiem, kas dejoja,
dziedāja, gatavoja programmas, aﬁšas, ielūgumus, sagaidīja un uzņēma mūsu ciemiņus;
tiem, kas kārtoja izstādes, rūpējās par mūziku
un par sabiedrisko kārtību – visiem, kas darīja
lielākus un mazākus svētkiem vajadzīgus
darbus. Šo cilvēku vārdu nosaukšanai būtu
vajadzīga vesela avīzes lapa, tāpēc viens liels
un kopīgs PALDIES!
Ļoti gribētos, lai Ķekava savu skaisti
sakopto seju saglabātu arī pēcsvētku dienās.
Arī šogad turpināsim konkursu par sakoptāko
pagasta sētu un ar balvām godināsim čaklākos
kopējus, tāpēc aicinu aktīvi pieteikties dalībai
konkursā. Taču tos, kuri negrib rūpēties par
savu pagalmu un durvju priekšu, brīdinu:
prasī sim atbildību atbilstoši pašvaldības

NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM. Ķekavas dienās kokus stāda (no kreisās) uzņēmējs Ivars Mangulis,
A/S “Putnu fabrika Ķekava” valdes priekšsēdētājs Pēps Lāss un personāla vadītāja
Ilona Petruša, deputāte Līga Badūne un uzņēmējs Māris Šops.
saistošajiem noteikumiem. Sevišķi gribu
aicināt padomāt par sava uzņēmuma apkārtni
tos uzņēmējus, kas darbojas pašā Ķekavas
centrā: tieši jūs radāt priekšstatu par pagasta
seju, un tas uzliek īpašu atbildību. Tāpat
atgādinu, ka visiem māju, tajā skaitā jaunbūvju
īpašniekiem jābūt noslēgtam līgumam ar
kādu no atkritumu apsaimniekotājiem un visi
sadzīves pārpalikumi jānogādā to savākšanas
un glabāšanas vietās.

“Tagad Ķekavu pazīstu!”
Tā pēc 33 Ķekavā nodzīvotiem gadiem un uzvaras konkursā
„Iepazīsti savu dzimto novadu!” atzina mūzikas skolas
darbiniece Irēna Ļupka.
Ķekavas dienu noslēguma
pasākumā viņa, pārsteigumā
ap mulsusi, s aņēma lie l o
balvu - ceļojuma čeku. Lai gan
katrs, piedaloties konkursā,
cer uz panākumiem, lielā
uz vara Irēnai tomēr nāca
negaidīta.
Taču konkursa žūrijas
komisija, iesūtītās atbildes
vērtējot, nevarēja vien nopriecā ties par Irēnas pama tīgo
darbu. Atbilžu meklējumos
viņa bija pat devusies uz Nacionālo bibliotēku Rīgā, čakli pastrādājusi tepat Ķekavas bibliotēkā. Irēna pati gan uzskata, ka arī veiksme
viņai līdzās stāvējusi – un kā nu ne, ja, piemēram, vajadzīgo citātu
no Alfrēda Dziļuma vairāk nekā divdesmit darbiem izdevies atrast
gandrīz vai pirmajā atšķirtajā grāmatā... Daudz palīdzēja arī
krustvārdu mīklu risināšanas pieredze, kas jau ilgus gadus ir Irēnas
aizraušanās.
Gandrīz līdz pašam ﬁnišam soli solī ar Irēnu gāja Ķekavas
vidusskolas audzēknes māsas Ilze un Zane Vītolas. Taču pēdējā kārtā
meitenes tomēr mazliet atpalika un kā otrās vietas ieguvējas izcīnīja
intelektuālo balvu – čeku vērtīgas uzziņu literatūras iegādei.
Bet Irēnai tagad patīkamas rūpes. Visas pasaules ceļi vaļā, sauc
un vilina, un ir tik grūti izvēlēties, uz kurieni doties. Tāpēc novēlēsim
Irēnai veiksmīgu izvēli, jauku ceļojumu un gaidīsim mājās ar
piedzīvojumu stāstiem, kurus publicēsim „Mūsu Ķekavas” lappusēs.

Pie sliekšņa stāv vasara. Skolās sācies
atbildīgais eksāmenu laiks, un mēs visi
dzīvojam līdzi savu absolventu veiksmei.
Man bija ārkārtīgi patīkami 18. maijā būt
Ķekavas vidusskolā pasākumā, kas bija
veltīts olimpiāžu un konkursu uzvarē tājiem – pavisam mācību olimpiādēs iegūtas
15 godalgo tas vietas. Kopumā dažādos
konkur sos un olimpiādēs piedalījušies
vairāk nekā 100 pagasta skolu skolēnu, kas

ir ievērojami vairāk nekā pagājušajā gadā,
un iegūtas vairāk nekā 50 godalgotas vietas
ne tikai republikas, bet arī starptautiskā
mērogā. Piemēram, nesen uz Briseli devās
grupa mākslas skolas audzēkņu, kas uzvarēja
Eiropas Savienības rīkotajā plakātu konkursā
25 valstu konkurencē. Turklāt visi konkursi vēl
nemaz nav beigušies.
Un tad būs ilgi gaidītās brīvdienas,
atpūtas, peldēšanās, citi vasaras prieki. Pašvaldība no savas puses ﬁnansē piedalīšanos
dažādās nometnēs, ikmēneša ekskursiju
no kluba „Vairogs”, notiks sporta svētki.
Padomā ir kāda liela, līdz šim nebijusi un ļoti
interesanta dāvana pagasta bērniem. Kamēr
notiek ﬁnansiālo jautājumu risināšana (jo
dāvana ir arī dārga!), lai paliek noslēpums, ko
grasāmies dāvināt... Domāju, prieks bērniem
būs liels.
Aicinu arī vecākus vasaras brīvlaikā īpaši
uzmanīgi sekot bērnu gaitām, lai negadās
nelaimes un nenotiek visādi blēņu darbi, par
kuru sekām nāksies dārgi maksāt.
Tā kā līdz Jāņu dienai „Mūsu Ķekavas”
lappusēs vairs netiksimies, tad jau tagad
gribu novēlēt visiem pagasta iedzīvotājiem
gaišus un priecīgus vasaras saulgriežu
svētkus! Turēsim cieņā mūsu senču paražas
un līdz Jāņiem appļausim pagalmus un
ceļmalas, izravēsim puķu dobes un biešu
vagas, nopušķosim namdurvis un sagaidīsim
svētkus baltā kreklā un ar baltu, skaidru sirdi.
Priecīgus visiem svētkus!
DZINTRA MAĻINOVSKA,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja

“Katlakalnā, kur ceļi kopā savijas...”
Sadalīsim Latviju
Un aizmaksāsim ar mīlestību,
Lai katram ir daļa, ko nest
Ne tikai līdz krustcelēm pirmām,
Bet līdz mūžībai sirmai.
/G. Micāne/
Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludinā šanas dienu, 4. maijā Katlakalnā uz
gadskārtējo festivālu „Katlakalnā, kur ceļi kopā savijas...”.
pulcējās deju kolektīvi. Saulainā maija diena bija kā
radīta svētku svinēšanai, to apliecināja sanākušie
skatītāji un atraktīvie dejotāji. Patiess prieks par mūsu
draugu kolektīviem, kas varēja būt kopā ar mums
vienotā deju virpulī, parādot daudzveidīgu un saistošu
koncertprogrammu. Liels paldies dejotājiem no JDK
„Poga” (Stāmeriena), VPDK „Līklocis” (Gulbene) un
viņu vadītājai Z. Mangusai, Saulkrastu jauniešu deju
kolektīvam un vadītājai J. Krūmiņai, mūsu kaimiņiem
„Zīlei” un vadītājām A. Kirilovai un V. Timermanei, kā
arī mājiniekiem - JDK „Katlakalns” un VPDK „Savieši” –
vadītāji V. Priede un A. Vīksniņš.
Paldies katlakalniešiem, kas mūs atbalstīja ar savu
klātbūtni un dedzīgo līdzi jušanu.
VITA PRIEDE
un Katlakalna tautas nama saime

ATNĀCIET!

14. jūnijā plkst. 12 Odukalnā
Komunistiskā genocīda upuru atcerei veltīts PIEMIŅAS BRĪDIS.
ĶEKAVAS PAGASTA PADOME

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto
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Konkurss „Ķekavas pagasta
sakoptākā sēta” turpinās!
Turpinot jau pirms desmit gadiem iedibināto
tradīciju, arī šogad Ķekavas pagasta padome rīko
konkursu „Ķekavas pagasta sakoptākā sēta 2006.
gadā”.
Konkursa mērķis: noskaidrot, popularizēt
un apbalvot sakoptāko daiļdārzu, lauku sētu,
uzņēmuma teritoriju un daudzdzīvokļu mājas
balkonu vai lodžiju ar nolūku veicināt dzīves un
darba vietas sakopšanu un labiekārtošanu.
Konkursa noteikumi:
- Konkursā var piedalīties visi iedzīvotāji un
iestādes (uzņēmumi), kuri Ķekavas pagasta
administratīvajā teritorijā ir izveidojuši skaisti
sakoptu vidi savā dzīves vai darba vietā.
- Konkurss notiek no 2006. gada 10. jūlija līdz
10. augustam.
- Konkursā piedalās tikai pieteiktie dārzi.
- Dalību konkursā piesaka daiļdārza, lauku sētas,
balkona vai lodžijas īpašnieks vai uzņēmuma
(iestādes) vadītājs līdz 2006. gada 9. jūlijam
personīgi Ķekavas pagasta padomē pie sekretā res vai pa tālruni 7935803, kā arī rakstiski
Ķekavas pagasta padomei, Gaismas ielā 19 K-9,
Ķekava, LV-2123 vai pa e-pastu: agita@kekava.lv

- Dalību konkursā var pieteikt cita persona ar
īpašnieka piekrišanu.
- Pieteikumā jānorāda daiļdār z a, lauku
sētas, balkona vai lodžijas, vai uzņēmuma
(iestādes) atrašanās vietas adrese, kā arī
pieteicēja adrese un tālrunis.
Konkursa vērtēšana notiek četrās grupās:
1. grupa – daiļdārzs individuālās apbūves
teritorijā;
2. grupa – lauku sēta;
3. grupa - uzņēmuma (iestādes) teritorija;
4. grupa – daudzdzīvokļu mājas lodžija un
balkons.
Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā ar
atzinības rakstiem un naudas balvām apbalvo
Ķekavas pagasta padome.
Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiek 2006. gada 28. oktobrī pulksten
18.00 Ķekavas sporta iniciatīvu centrā.
Vērtēšanas noteikumus, vērtēšanas komisiju
un balvu fondu apstiprina Ķekavas pagasta
padome.
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
LĪGA BADŪNE

BALTĀ SVĒTDIENA
Par SIA „Olekte” dzīvojamo māju apsaimniekošanas tariﬁem
Izskatot SIA „Olekte” rīkotājdirektores Z. Gūtmanes iesniegtos dzīvojamo māju
apsaimniekošanas tarifu aprēķinus, saskaņā ar LR „Likuma par valsts un pašvaldību

23. aprīlis ausa skaists, silts un saulains. Īsta Baltā Svētdiena.
Mūsu baznīca ļaužu pārpilna. Šodien daudzi Ķekavas iedzīvotāji nākuši ar saviem mazulīšiem, lai
viņus šajā skaistajā laikā kristītu. Šeit ir arī daudz jaunieši, kuri vēlas iesvētīties, iepriekš apmeklējot
iesvēties mācības kursu pie draudzes mācītājiem – LELB arhibīskapa vietnieka Pāvila Brūvera un vēl
studējošā evaņģēlista Gunta Želvja.
Šodien dievkalpojumu, kā arī kristības vada mācītājs Pāvils Brūvers. Katrs mazais bērniņš ar
svētīto ūdeni saņem Krusta zīmi pie pieres un krūtīm. Viņš saņem Dieva svētību visam mūžam. Dieva
svētību saņem arī iesvētāmie ar novēlējumu, kļūt par pilntiesīgiem mūsu draudzes locekļiem. Viss
dievkalpojums ir labestības, sirsnības un mīlestības pilns, ko vēl papildina muzikāls sveiciens bērnu
ansambļa izpildījumā, ko sarūpējušas mūzikas skolas skolotājas Maruta Ikasa un Daiga Ventniece.
Pēc svinīgā dievkalpojuma pasākumi draudzē turpinās. Draudzes blakus telpā notiek draudzes
padomes vēlēšanu rezultātu apkopošana. Mūsu draudze ir liela, darba daudz, tāpēc šogad draudzes
padomē tika ievēlēti 20 locekļi. Tā kā ķekavieši lielāko daļu cits citu pazīst, vēlos sniegt mazu informāciju
par to, ko katrs no šiem ievēlētajiem draudzes locekļiem darīs draudzē.
Vēlēšanu rezultāti un pienākumu sadalījums: Raitis Heniņš-draudzes priekšnieks; Konrāds Prūsis draudzes priekšnieka vietnieks; Elga Kriķe - kancelejas rakstvede; Ausma Burjāne - kasiere; Velta Leiša kasieres palīdze; Aina Miķelsone - revidente /priekšsēdētāja/; Silvija Juškova - revidente /komisijas
locekle/; Ineta Vāsule - revidente /sekretāre/; Inta Grīnberga - svētdienas skolas vadītāja; Linda Ziemele jauniešu darba vadītāja; Zigrīda Smagiņa - sakaru uzturēšana ar ārzemju draudzēm; Alma Plostiņa kapu pārzine; Maruta Ikasa - mūzikas dzīves darba vadītāja; Ruta Bīlande - sabiedrisko attiecību darba
vadītāja; Baiba Sedliņa - draudzes pasākumu organizatore; Veronika Beiermane - diakonijas darba
vadītāja; Skaidrīte Roze, Imants Krams - misijas darbs, kuru pienākumos ietilpst rūpes par slimajiem
draudzes locekļiem, dažāda veida atbalsts; Gunārs Rāvičs; Ligita Auziņa - preses pārstāve.
Gribu piezīmēt, ka draudzes padomes sapulcēs ar saviem ierosinājumiem un vēlmēm ar piedalīties
jebkurš mūsu draudzes loceklis. Baznīcas durvis ir atvērtas ikvienam, kurš tai jūtas piederīgs.
Draudzes padomes vārdā gribu pateikt mīļu paldies tiem pārdesmit cilvēkiem, kuri ziedoja savu
brīvo sestdienu 29. aprīlī un ieradās uz draudzes apkārtnes sakopšanas talku. Paldies mūsu Ainai Lazdai,
kura talciniekus pēc darba sagaidīja ar pīrādziņiem, tēju un kaﬁju pie skaisti saklāta galda.
Lai Dievs palīdz visiem – gan tiem, kuri jau ir atraduši ceļu uz baznīcu, gan arī tiem, kuri to vēl
meklē.
Draudzes locekle LIGITA AUZIŅA
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Sveika, Grieķija! - Γειάσου Ελλάδα!
Jau no 2001. gada privātskola „Gaismas tilts`97” darbojas
Eiropas Savienības Izglītības un kultūras programmas
Socrates apakšprogrammā Comenius. Pirmais projekts „GILI
book” bija lieliska pieredze un iespēja pirmo reizi veidot
starptautisku sadarbību ar trijām Eiropas valstu (Itālija,
Vācija un Islande) skolām. 2004. gadā ar Interneta datu
bāzes palīdzību atradām jaunu projektu un partnerus no
13 valstīm – Itālijas, Vācijas, Grieķijas, Turcijas, Bulgārijas,
Portugāles, Spānijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Polijas,
Somijas, Zviedrijas un Rumānijas. 2004. gada rudenī projekta
„The sea and the Internet: communication through surﬁng”
pirmā vizīte notika mūsu skolā, nākamās - Grieķijā un
Polijā. Šogad maijā uz trešo kopīgo tikšanos Turcijā dosies
skolotājas Iveta Eglīte un Agnese Grebže, skolēni Niklāvs
un Aksels Freimaņi. Šajā mācību gadā ir daudz kas darīts –
jaunāko klašu skolēni ir vākuši informāciju un zīmējuši
zīmējumus par latviešu tradīcijām, kultūru un literatūru,
gatavojuši materiālus projekta otrā gada gala produktam
„Cooking book” (recepšu grāmata), kura tiks iespiesta un
izdota Turcijā. Grāmatā tiks apkopotas katras valsts septiņas
tradicionālo ēdienu receptes, paražas un dziesmas par jūru.
Bez projekta tiešajiem darbiņiem un vizītēm tiek dota iespēja
individuāli (pēc paša izvēles) iepazīties ar kādas dalībvalsts
skolu, izglītības sistēmu un dzīves veidu. Tā ir skolotāju apmaiņa.
2006. gada jūlijā Anglijā desmit dienu garumā skolotājas Iveta
Eglīte un Irēna Dumpe iepazīsies, kā Lielbritānijā skolotāji integrē
bērnus ar dzirdes traucējumiem parastā, mazā lauku skolā.
Taču šoreiz gribu vairāk pastāstīt par savu pieredzi Grieķijā,
kuru apmeklēju no 5. līdz 14. aprīlim. Brauciena mērķis – uzzināt,
kā Tessalonikos, mūsu partnerskolā, skolotāja Nensija organizē
projekta darbu.
Tessaloniki ir ziemeļu Grieķijas - Maķedonijas - galvaspilsēta,
otra lielākā pilsēta pēc Atēnām. Tajā dzīvo 1,2 miljoni iedzīvotāju,
un tai ir ļoti interesanta vēsture. Maldīgi ir uzskatīt, ka šeit viss
norit bez grūtībām un problēmām. Arī tur, tāpat kā Latvijā, ir liels
konkurss, lai saņemtu ﬁnansiālu atbalstu no nacionālās aģentūras,
kura ne vienmēr to piešķir pieprasītā apjomā. Grūti ir izlemt, kuras
klases iesaistīt projektā, jo jāņem vērā - ne visi skolotāji zina angļu
valodu. Tomēr grieķi savas problēmas ir veiksmīgi atrisinājuši viņus ﬁnansiāli atbalsta pilsētas dome.
7. aprīlī devos uz Tessaloniku 31. pamatskolu, kurā mācās
298 skolēni un strādā 24 skolotāji. Skola savu dienu sāk ar ikrīta
lūgšanu – visi skolotāji un bērni sapulcējas pagalmā, direktors
novēl jauku dienu, un kāds skolēns runā īsu lūgšanu. Līdz stundas
sākumam ir vēl laiks, tāpēc bērni var spēlēt bumbu, lēkāt klasītēs,
apēst līdzpaņemto maizi, bet skolotāji - iedzert rīta kaﬁju. Visi ir
draudzīgi un labprāt vēlas iepazīties ar mani. Skolēni par Latviju
ir mācījušies ģeogrāﬁjas stundā, tomēr jautājumu ir daudz – Ko
latvieši ēd? Kādi Latvijā ir dzīvnieki? Vai pie mums ziemā ir ļoti
auksts? Kā man patīk Grieķija? utt. Par laimi, spēju atbildēt uz
visiem jautājumiem.
Nākamā ir 1. klasīte. Klases audzinātājs mani brīdina - klasē
ir daudz problemātisku bērnu no imigrantu ģimenēm ar zemiem
ienākumiem. Stāstu mazajiem par latviešu Lieldienu tradīcijām un
rādu līdzpaņemtos pūpolus, kurus līmējam uz manām kartiņām
ar Lieldienu zaķi. Pēc kartiņu pagatavošanas vēlos iemācīt vienu
mazu latviešu dejiņu, kura tiek uzņemta ar milzīgām ovācijām.
Atkārtojam piecas reizes. Visas manas viesošanās laikā šie mazie
skolēni katru rītu mani sagaidīja un sveicināja. Kāds iedeva puķīti,
cits - uzlīmi, cits - konfekti.
Bērni Grieķijā ir ļoti aktīvi. Lielākie grib diskutēt un izteikt savu
viedokli par visu, mazākie spiedz no sajūsmas un lēkā. Neviens
netiek apspiests vai bremzēts, par katru vismazāko centības un
atsaucības izpausmi skolotājs atalgo ar skaļu izsaucienu “bravo”!
Protams, skolotāji ir pārsteigti par Latvijas skolu disciplīnu un
noteikumiem, uzskata, ka tādā klasē ir daudz vieglāk strādāt
un, iespējams, ātrāk sasniegt labākus rezultātus, tomēr savus
skolēnus un tradīcijas viņi nemainītu.

Pabiju arī mūzikas stundas nodarbībās, kas notiek skolas
zālē. Stundas sākumā skolēni demonstrēja savu prasmi
stabules spēlēšanā un ritma izjūtu. Neiztika bez smieklīgiem
starpgadījumiem. Viens zēns vēlējās palielīties, cik labi viņš
iemācījies dziesmu, bet, kad bija jādzied, no uztraukuma aizlūza
balss, un mēs visi dzirdējām vāju pīkstienu. Skolotājs Aris
uzaicināja pārējos bērnus piebiedroties un kopīgi nodziedāt
skaisto grieķu dziesmu “Milisenta”. Vēlāk neveiksmīgais dziedonis
gribēja ar mani parunāt par Eirovīziju un ieteica balsot par grieķu
dziedātāju, kura esot vienkārši “super”. Es diemžēl neesmu viņu
ne redzējusi, ne dzirdējusi, bet apsolīju, ka noteikti noskatīšos
viņas videoklipu.
Mani pārsteidza, ka nekur neredzēju sekmju žurnālus. Izrādās tādu nav. Atzīmes ikdienā netiek liktas. Reizi divās nedēļās ir
testi par apgūto vielu, kuri tiek novērtēti mazajās klasēs (1. – 4.)
ar vērtējumu A;B;C, bet 5. – 6. klasēs ar atzīmi no 1 līdz 10. Par
vieglākiem testiem neliek vairāk par seši, bet par sarežģītiem bieži
var saņemt pat desmit. Ar labām atzīmēm skolotāji neskopojas.
Katram klases audzinātājam ir pierakstu grāmatiņa, kurā viņš
atzīmē katra sava skolēna sasniegumus.
Grieķijā skolotāji strādā tikai ar savu klasi un alga visiem
ir vienāda – pēc nodokļu nomaksas uz kontu tiek pārskaitīti
1000,00 EUR. Elēna, pie kuras es dzīvoju, ir 34 gadus jauna,
neprecējusies skolotāja, apmierināta ar savu darbu un algu. Pusi
viņa nomaksā par dzīvokli, benzīnu, telefonu, bet puse paliek
ēšanai un izklaidei. Katru gadu vasaras brīvlaikā Elena ar draugiem
dodas divu nedēļu atpūtas braucienā uz kādu grieķu salu, kas nav
lēti, bet viņa to var atļauties. Cits skolotājs, kuram ir sieva un divi

ĶEKAVAS VIDUSSKOLAS
SĀKUMSKOLA
aicina

pieteikt bērnus 2006./2007.m.g.
piecgadīgo un sešgadīgo
sagatavošanas grupā bērniem,
kuri dzimuši 2000. – 2001. gadā.
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
2) medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un
karte ar proﬁlaktiskajām vakcinācijām
(veidlapa 027/u);
3) izziņa par deklarētu dzīvesvietu.
4) Iesnieguma veidlapa par iestāšanos
sagatavošanas grupā aizpildāma skolā.
Dokumentus var iesniegt Ķekavas vidusskolā vai sākumskolā katru darbadienu no
plkst. 9 līdz 15.
Uzziņas pa tālr. 7937007, 7937005.
Bērnus, kuri dzīvo ārpus Ķekavas centra,
uz skolu un no skolas ved skolas autobuss
(bezmaksas).
SKOLAS ADMINISTRĀCIJA

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.

Skolotāja Elēna ar savu 6.klasi
bērni, nav tik optimistiski noskaņots, uzskata, ka, paplašinoties
Eiropas Savienībai, dzīves līmenis ir ļoti pazeminājies un cenas
gada laikā pieaugušas trīskārt. Lai nebūtu jāatsakās no sava
ierastā dzīves veida - katru nedēļas nogali doties ar ģimeni uz
kādu tuvējā ciemata tavernu ieturēt vakariņas un satikt draugus,
tiek pasniegtas privātstundas, kas Grieķijā ir ļoti dārgas.
Vakaros kopā atpūšoties un izklaidējoties, nemaz neliekas,
ka šiem cilvēkiem būtu problēmas. Visi joko, dzied un dejo. Un
rodas sajūta, lai cik grūti būtu, viņi vienmēr sekos savu senču
tradīcijām - viesmīlība, laipnība un draudzība stāv pāri visam.
Nekādas politikas, nekāda žēlošanās vai raudāšana. Dzīve ir īsa,
un tā ir jābauda, pat katrā nelaimē var atrast, par ko priecāties.
Piemēram, Lieldienas. Daudzām tautām tās ir klusākas dienas
nekā pārējās, jo miris Jēzus, taču grieķi noteikti dzied un dejo, jo
viņš taču ir augšāmcēlies! Vēl viens iemesls līksmībai.
Novēlu katram, kuram ir iespēja pabūt citā valstī nevis kā
tūristu grupas biedram, bet gan dzīvot ģimenē, izbaudīt un sajust
it visā - gan pozitīvajā, gan negatīvajā - citu tautu tradīcijas un
kultūru.
Projekta koordinatore INGA ZNOTIŅA

Jaunieši par nākotni
Eseju konkursā “Mana Ķekava pēc 10 gadiem” piedalījās Ķekavas vidusskolas
un privātskolas “Gaismas tilts 97” skolēni. Labāko darbu autori: Signe Smala
(6.kl.), Beāte Badūne (8.kl.) un Eva Mozule (7.kl.) no “Gaismas tilta”, Līga Mežāka
(11.kl.), Krista Valdmane (10.kl.), Aiva Dombrovska (10.kl.), Ulvis Kubliņš (10.kl)
un Artis Rjabovs (10.kl.) no Ķekavas vidusskolas. Skolotāji: Silvija Zītare, Velta
Volosovska, Ina Jaunošāne.
Labāko darbu autori saņēma pagasta padomes un AS “Latvijas Unibanka”
balvas. Jauniešu nākotnes redzējumā ar interesi ieklausījās Ķekavas dienu
noslēguma pasākuma dalībnieki.
INĀRA RUMBINA

Uzmanību visiem tiem, kas
vēlas apgūt kādu no mūzikas
instrumentiem!
Būsiet mīļi gaidīti
Ķekavas mūzikas skolā
jauno audzēkņu uzņemšanas dienā

8.jūnijā pulksten 16.30.
Pirms tam - neliels koncerts

Iepazīsti instrumentus!

Eiropa novērtē !
Noslēdzies Eiropas Komisijas Tieslietu, Brīvības un Drošības Ģenerāldirektorāta rīkotais konkurss jauniešiem, kurš vienlaicīgi notika
visās 25 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Konkursā tika iesniegti 53 plakāti un reģistrētas 43 dalībnieku komandas. Jauniešu vecuma
grupā no 10 – 14 gadiem I vietu ieguva Ķekavas mākslas skolas audzēknes Elīna Krišuka, Agate Kalcenaua, Alise Strēle, Elīza Beķere
skolotājas Lienes Ratnikas vadībā; II vietā - Pļavniekkalna sākumskolas audzēknes Anete Davidsone, Kristiāna Jēkabsone, Džeina-Daira
Ušacka, Laila Gabrāne (skolotāja Agita Baltmane). Konkursa iniciators ir Eiropas Komisijas viceprezidents Franko Frattini. Projektu
Latvijā koordinēja Ķekavas pagasta padomes vides un attīstības daļas vadītāja Astrīda Vītola.
GUNTA LAPIŅA
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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

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

NOTIKUMS

SVĒTKI VISAI ĶEKAVAI

Katlakalna tautas nama teātra izrāde „Svētki kaķu namā” priecēja mazos skatītājus gan Ķekavā, gan Valdlaučos un Rāmavā.
Dedzīgie aplausi bija pelnīti!

Grāmatu svētki Pļavniekkalna sākumskolā kopā ar izdevniecības “Zaļais circenis” grāmatu ilustratoru un dzejnieku
Vladimiru Novikovu.

Svētku priekšvakarā Ķekavas sejā
parādījās vairāki jauni akcenti.

Ķekavas svētku laikā varēja apskatīt 14 izstādes! Rūdolfa Kristapsona lampas joprojām silda Ķekavas kultūras namu. Mākslas skolas pedagogu darbu izstāde Baltajā zālē piesaistīja ar
atturību un eleganci. Zenta Veisa un viņas mūža veikums – pašas darināto gobelēnu kolekcija.

Valdlauču iedzīvotājus izklaidē Katlakalna tautas nama ansamblis “Caurvējš”, deju kolektīvi
“Katlakalns” un “Savieši”.
Kam svētki, kam – darba diena. Kārtības traucētāji svētkus
tomēr respektēja, un municipālās policijas inspektoram
Bordesholmas sadraudzības biedrības priekšsēdētājam Herbertam
Gintam Podiņam atliek mirklis paskatīties arī koncertu.
Adami Ķekavas līksmības atgādina Maija Grāfa svētkus Vācijā.
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PAGASTA DIENAS – 2006

Kas gan būtu pagasta svētki bez Ķekavas koriem? Diriģē Rita Platpere un Jānis Grigalis, bet Arvīds Platpers pagūst apsēsties arī pie sintezatora, ar asprātīgu humora dzirksti veltot
katrai pagasta iestādei muzikālu improvizāciju. Atraktīvais Raitis Ašmanis un viņa orķestris vairākkārt izpelnās īstas ovācijas.

Gadatirgu Ķekavas centrā atklāj deputāte Līga Badūne un kultūras nama
vadītāja Vēsma Ozoliņa.

Elga Auziņa piedāvā īstu tautas mākslu!

Ruta Prūse uz gadatirgu atvedusi graušu saimi, par kuru vislielākais prieks, protams, bērniem.

„Virškalnu” rozēm nevar vienaldzīgi paiet garām.

Tirgus placis liels, pietiek vietas gan mazajiem dejotājiem, gan meitām kleitas
izrādīt, gan „čigānietēm” savas preces veiksmīgi izpārdot.

Garajā ziemā čakli pastrādāts - kluba „Labietes”
tradicionālā modes skate pārsteidza ar daudzveidību
un krāsu bagātību!

Viestura Lazdas sniegtais ziedu pušķis – ķekaviešu pateicība svētku
iniciatorei pagasta padomes priekšsēdētājai Dzintrai Maļinovskai.
GUNTAS LAPIŅAS fotoreportāža

Skatītājiem ir ko redzēt!
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VĒSTURES ALBUMS

UZ LATVIJU!
Kā jau rakstīju iepriekš, kaujās Austrumprūsijā
1914. gada rudenī un 1915. gada sākumā cieta
arī mūsu novadnieki, kas bija iesaukti Krievijas
armijā. Vācu gūstā nokļuvušais Jānis Pundiņš
izbēga un cauri vairākām Eiropas valstīm devās
mājup uz Latviju, lielu daļu ceļa veicot kājām.
Vēlāk saimniekoja Lejniekos Katlakalna pagasta
Jaunsilā, daudz laika veltīja reliģijai, kā arī atrada
par nepieciešamu atstāt nākamajām paaudzēm
stāstu par bēgšanu no gūsta. Paldies J. Pundiņa
meitām Veltai un Zentai par šī atmiņstāsta
pierakstīšanu un saglabāšanu!
Par novadnieku gaitām Pirmajā pasaules
karā nedaudz var uzzināt, ja pietiek laika (kura
gan parasti pietrūkst) un pacietības pārlapot
biezos sējumus Latvijas Valsts vēstures arhīvā.
Šoreiz izskatīju P-1036. fonda 1. apraksta 18
lietas. Atradumos daloties ar jums, cienījamie
lasītāji, aicinu sniegt vēl kādas ziņas par turpmāk
minētajiem karavīriem!
Līdz 1915. gada 23. novembrim bojā gājušo
3. Kurzemes Latviešu strēlnieku bataljona
karavīru vidū bijis arī dolenietis Sproģis Pēteris
Jāņa d., bet ievainoti tikuši – Grunde Vilis
Jāņa d., Kauliņš Jānis Pētera d. (abi no Doles
pagasta), Kalniņš Jēkabs Indriķa d., Lācis Mārtiņš
Mārtiņa d. (abi no Katlakalna pagasta), Blunavs
Vilis Miķeļa d. (no Baldones pagasta) u. c. Tātad viņi bijuši no pirmā brīvprātīgo pieteikuma.
Te jāpaskaidro, ka Krievijas armijas virspavēlniecība pēc vairākkārtējiem latviešu
inteliģences ierosinājumiem 1915. gada vasarā
galu galā deva atļauju dibināt latviešu strēlnieku
bataljonus. Tika noteikts, ka: 1) tajos iestāties
var brīvprātīgie no 17 gadu vecuma, 2) citās
karaspēka daļās dienošie var lūgt pārcelšanas
atļauju, 3) norīkojumu uz tiem var lūgt kārtējai
mobilizācijai pakļautie. Pie tam – šais bataljonos
komandēšanas valoda varētu būt gan krievu, gan
latviešu; uz karogiem un krūšu nozīmēm blakus
uzrakstiem krievu valodā paredzēti arī uzraksti
latviešu valodā. Tas bija nepiedzīvots gadījums
Krievijas armijas vēsturē! Tika izveidota latviešu
strēlnieku bataljonu organizācijas komiteja 15
cilvēku sastāvā (priekšsēdētājs – J. Goldmanis);
tā izdeva uzsaukumu “Pulcējieties zem latviešu
karogiem!”. Brīvprātīgo reģistrēšana sākās
12. augustā, un jau pēc divām dienām pirmos
472 jaunkareivjus tauta ar lielu sajūsmu pavadīja
uz apmācībām Mīlgrāvī. Bet jau 23. oktobrī
1. Daugavgrīvas pulks devās uz fronti. Drīz
tam pievienojās pārējie: 2. Rīgas, 3. Kurzemes,
4. Vidzemes, 5. Zemgales, 6. Tukuma, 7. Bauskas
un 8. Valmieras. Tika izveidots arī Rezerves
bataljons. Bet 1916. gada nogalē bataljonus
pārveidoja par pulkiem.
Ziņa par iespēju tikt pārceltiem uz latviešu
strēlnieku bataljoniem pamazām izplatījās pa
visu Krieviju. Organizācijas komiteja saņēma
daudz iesniegumu, un starp tiem var atrast arī
mūsu novadnieku rakstītos. Kaukāza armijas
8. nodaļas 2. Inženieru celtniecības družinas
ierindnieks dolenietis Krūmiņš Jānis Jāņa d.
1916. gada 15. februārī raksta, ka šai daļā esot
kādi 40-50 latvieši, kurus krievi uzskata par
tādiem pat vāciešiem, ar kuriem kopā viņi
tiekot sūtīti tranšejas rakt. Sazināties ar savām
pagastvaldēm (personības apliecināšanas
nolūkā) nav iespējams, jo arī tās evakuējušās.
“Gan mēs teicām savai priekšniecībai, ka neesam
nekādi blandoņi, bet īsti kareivji, kas zobinu rokā
grib savu dzimteni atsvabināt no ienaidnieka
varmācības. Un, ja pēc kara nobeigšanas mūsu
tauta varbūt uz mums ar pirkstiem rādīs un man
būs acis jānolaiž, – teiks uz mums sirmās galvas:
kur bijāt jūs, kad tēvija bij briesmās, kur vajadzēja
ziedot miesu un asinis, visu savu jaunības sparu
un izturību.[..] Viņi ticēs, ka likums ir pielaidis,
ka latviešus visus sūta uz savu dzimteni, un
mēs tad paliksim kaunā. Un to nu mēs no visas
sirds negribam piedzīvot.” Un vēl piebilsts: “Mirt

Jānis Grope
(Katlakalna
pagasta Vilciņu
saimnieks).
Represēts 1949.
gadā. Dāvinājusi
Lonija Grope.

Jānis (no labās) un Indriķis Pundiņi 1914. gada
jūlija mobilizācijas laikā. Dāvinājusi Velta
Grunde

Mārtiņš Dzelzkalējs (no labās) ar dienesta biedru.
Dāvinājusi Elza Dzelzkalēja.

priekš tēvijas ir mūsu pienākums. Pasteidzaties,
jo mūs drīz sūtīs projām uz Erzerumu Turcijā”.
Bet 1916. g. 12. septembrī kopā ar desmit
likteņbiedriem no 34. Sevskas kājnieku pulka
9. rotas lūgumu rakstījis Enne Mārtiņš Jāņa d.
no Doles pagasta. [Varbūt Ķeruļu saimnieka
dēls?]. Viņš “bijis pie lozēm 1903. gadā” [kādu
laiku cara Krievijā pastāvēja šāds rekrutēšanas
veids – lozēšana] un savā iesniegumā raksta:
“Augsti cienītam Goldmaņa kungam. Pazemīgi
lūdzamies Jūsu Augstību [..] pārvest mūs iekš
Latviešu bataljona uz Rīgas fronti, jo mēs arī
vēlamies kopā ar citiem tautiešiem zem Tautas
karoga cīnīties. [..] Jo mēs esam te lūguši saviem
priekšniecības kungiem, te mūsu lūgumu

Ķekava – baiso jūlija kauju vieta – uz visu
mūžu kļuvusi īpaši nozīmīga. Ievainotie pēc
atveseļošanās vēlējušies nokļūt atpakaļ Rīgas
frontē. Lazaretē Pēterburgā pusgadu ārstējies
Jānis Balodis, kurš ievainots “Rīgas apkārtnē
Ķekavas rajonā”: drīz tikšot izrakstīts, tādēļ lūdz
sagādāt ceļa naudu, “lai dotos atriebt”. Jānis
Ābeļlapa atveseļojies ātrāk, taču, neņemot
vērā viņa lūgumu, iedalīts kādā krievu pulkā
un nosūtīts uz Galīciju. Iesniegumu par vīra
pārcelšanu uz lat viešu pulku Goldmanim
nosūtījusi arī strēlnieka sieva. Bet pats J. Ābeļlapa
1916. gada 12. oktobrī raksta: “Mans lūgums
pastāv iekš tam, ka gribu tikt atpakaļ latviešu
bataljonā. Dienēju no novembra 6. Tukuma latv.

Hugo Stumbergs. (Slavenā strēlnieku
fotogrāfa J. Rieksta fotogrāﬁja.)
Dāvinājusi Veronika Krance.

Katlakalna pagasta iedzī votājs, 1917. gada
februārī raksta lūgumu: “Latviešu strēlnieku
pulku komitejas priekšsēdētājam. Es kā uzticīgs
tēvijas sargs eimu pie Jums ar lūgumu pārvest
mani uz latviešu pulkiem.” Pirmoreiz viņš rakstījis
1916. gada 22. jūlijā, taču kā neatvietojams nav
laists projām, jo bijis Oršā benzina noliktavas
vecākais uzraugs. Tad pārcelts uz 286. rezerves
kājnieku pulku Kalugā un atkal iesniedzis
lūgumu, taču nekāda atbilde nav saņemta.
Tālāk viņš raksta, ka jau 1907. gadā nobeidzis
unteroﬁcieru skolu 182. Gorohovas pulkā, un
piebilst: “Būšu uzticīgs latviešu pulkiem. [..] Es
nežēlošu savu dzīvību priekš tēvijas.” Tad paiet
apmēram mēnesis, un 25. martā LSB Organizācijas komitejas priekšsēdētājs
J. Goldmanis 286. kājnieku
rezerves pulka komandierim
sūta oﬁciālu lūgumu pārcelt J.
Mazcirīti uz Latviešu strēlnieku
rezerves pulku Valmierā. Tad
vēl pāris nedēļas, un beidzot
Goldmanis saņem 8. aprīlī
izsūtīto ziņu, ka kopš 4. aprīļa
vecākais unteroﬁcieris “Jakov
Mazcirit nahoģitsja v begah”;
tātad – aizbēdzis, - laikam jau
nevarēdams sagaidīt oﬁciālo
pārcelšanas atļauju. Cienī jamie lasītāji! Lūdzu sniedziet
vēl k ādas ziņas par Jēk abu
Mazcirīti! Jo: 1) Kāds Jēkabs
Mazcirīts 1919. gadā ievēlēts
Brīvprātīgo pavadīšana 1915. gada rudenī. (Otrā pusē latviešu fotogrāﬁjas
Gustavs Godelis (vēlāk Katlakalna Doles pagasta padomē, pēc
“tēva” Mārtiņa Buclera “Tirdzniecības un Rūpniecības sabiedrības M.
pagasta pašvaldības amatpersona, tam piedalījies Brīvības cīņās,
Buclers” spiedogs.) Dāvinājusi Ausma Sēja.
Godeļu saimnieks). Represēts 1941. gadā. 1920. gada jūlijā atgriezies
V. Strazdiņas repr. no Almas Tračumas alb. un darbu padomē turpinājis,
neievēro, tādēļ lūdzam Jūsu Augstību kā latviešu bataljonā, un tiku ievainots 5. jūlijā, tas ir, tajā pašā dažkārt saņemot uzdevumu piedalīties pagasta
naktī, kad krita mūsu pirmās rotas komandieris saviesīgo pasākumu organizēšanā; ticis ievēlēts
augsti cienītu Valsts Domes kungu.”
Jūnijā iesniegumu rakstījis 172. rezerves pulka kapitans Jurevičs. Pēc tam nogulēju Petrogradā arī pagastvaldē, taču no šī pienākuma drīz
praporščiks J. Klauss [iespējams, tas pats mūsu slimnīcā līdz 5. augustam.” Un piebilst - “savām atteicies, jo daudz darba bijis jāveltī bermontiešu
novadnieks, kurš vēlāk pārcelts uz 5. Zemgales asinīm jau esmu slacinājis Ķekavas pļavas”.
izpostītās saimniecības atjaunošanai. 2) Pirms
Novadnieku vecajos albūmos, domājams, vēl I pasaules kara Jēkabs Priede-Mazcirīts dzīvojis
pulku, ticis apbalvots ar Jura medāļu un Jura
krusta IV šķ, pēc tam kā brīvprātīgais piedalījies tagad glabājas Baldones fotogrāfa K. Bļodnieka Katlakalna pagastā un 1910. gadā bijis ievēlēts
Brīvības cīņās un apbalvots ar Lāčplēša kara fotogrāﬁjas. Arhīva dokumenti liecina, ka viņa tā vietnieku pulkā (tagad teiktu – pagasta
ordeņa III šķ.]. Ja pārcelšanas lūguma rakstītājs sarakste par pārcelšanu uz latviešu karaspēka padomē). 3) 1906. gada janvārī soda ekspedīcija
nav uzrādījis pirmskara dzīvesvietu, tad nevar daļām bez jebkādiem rezultātiem ilgusi no 1916. Katlakalna pagastā šāva, bet nenošāva (bija
droši apgalvot, ka, piem., Johans un Nikolajs gada augusta, kad viņš Penzā ticis mobilizēts, smagi ievainots, taču iz veseļojās) Jēkabu
(Nikolaus) Pļavnieki, Pēteris Korts, Jēkabs līdz 1917. gada martam. Tādu gadījumu bijis Priedi-Mazcirīti; viņš 1909. gadā kopā ar citiem
Skadiņš, Jānis Jēkaba d. Enne, Johans Kristapa daudz, kad karavīrs, nevarēdams sagaidīt oﬁciālo revolucionāriem tiesāts “Doles-Katlakalna
d. Spalle, Alberts Andreja d. Ķilpe, Jānis Dumpe, pār celšanu, pats devies uz fronti pie latviešu kaujinieku prāvā” un – attaisnots. Vai tā ir
Eduards Svīkuls, Andrejs Baumanis, Ādolfs Ābele, strēlniekiem. Šī patvaļība, protams, bija sodāms viena un tā pati persona? Varbūt – tēvs un dēls?
Jānis Pankars, Rūdolfs Vāvere, Fridrihs Jāņa d. pārkāpums. Un nereti sarakste turpinājās vēl ilgi Manā rīcībā esošā informācija pagaidām atbildi
Linde, Andrejs Andreja d. Cālīts, Jēkabs Kalsers, pēc tam, kad strēlnieks jau bija kritis. Līdzīgs nesniedz.
praporščiks A. Starķis, Jānis, Mārtiņš un Miķelis gadījums, bet, šķiet, ar laimīgām beigām ir
bijis arī kāda mūsu novadnieka dzīvē. Vecākais
Rozes u. d. c. bijuši mūsu pagasta iedzīvotāji.
VELTA STRAZDIŅA,
Arī citu Latvijas novadu iedzīvotājiem unteroﬁcieris Jēkops Mazcirīts, Rīgas apriņķa
Ķekavas novadpētniecības muzeja speciāliste

Lai neaizaug taka uz strēlnieku vietām!
26. aprīlī Ķekava atkal atcerējās latviešu strēlniekus. Uz novadpētniecības muzeja rīkoto
konferenci „Latviešu strēlnieku cīņas Ķekavā 1916. gada martā un jūlijā” pulcējās vēstures
speciālisti un interesenti. Ar referātu par kaujām Rīgas frontes Ķekavas iecirknī uzstājās
Ziemassvētku kauju muzeja vadītājs Dagnis Dedumietis, mākslinieka Jāzepa Grosvalda iespaidus
par Ķekavas kaujām atgādināja Mākslas akadēmijas profesors Eduards Kļaviņš, bet par karavīru
dziesmām 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā – muzikoloģe Zaiga Sneibe. Pieredzē
par darbu ar skolēniem strēlnieku varoņa Fridriha Brieža dzīves un kara gaitu izpētē dalījās Rīgas
13. vidusskolas muzeja vadītāja Malda Veiskate, bet uz Rīgas rajona Tūristu kluba VSKB sekcijas
pārgājieniem pa strēlnieku vietām Ķekavā atmiņās atskatījās bijušais sekcijas vadītājs Zigurds
Šlics. Ievērojamu devumu konferences norisē ieguldīja arī mūsu pagasta novadpētniecības
muzejs – ar speciālistes Veltas Strazdiņas stāstījumu par novadnieku gaitām pirmajā pasaules
karā un viedokļiem, veikumu, iecerēm strēlnieku piemiņas saglabāšanā.
Pasākumā piedalījās Ķekavas vidusskolas audzēkņi. Konferences norisi papildināja arī neliela
mūsu muzeja darbinieču sarūpēta izstāde.
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SPORTS

GALDA TENISS
6. - 9. aprīlī Zviedrijā, Helsinborgā un
21. – 23. aprīlī Igaunijas Vilandē notika Ziemeļeiropas un Baltijas veterānu čempionāti
galda tenisā. Brauciens uz Zviedriju bija
ļoti interesants – gan ar lidmašīnu, gan pa
unikālo Ēresunda divstāvu tiltu pāri jūrai,
gan ar prāmi un ātrgaitas elektrovilcienu.
Abos čempionātos Latvijas komandas sastāvā
piedalījās ķekavieši Ārija Ansveriņa un Ādolfs
Jegorovs. Ārijaabos turnīros kopā izcīnīja
5 godalgotas vietas, Ādolfam – viena otrā
vieta jauktajās dubultspēlēs pārī ar Āriju.
ĀDOFS JEGOROVS

BASKETBOLS
Paralēli jaunatnes meistarsacīkstēm
notiek arī „Cerību kausa” sacensības. Ķekavas
komandas iekļuva ﬁnāla četriniekā, izcīnot visas
iespējamās medaļās: 1. vieta – līdz 16 gadiem,
2.vieta- līdz 15 gadiem, 3.vieta – līdz 14 gadiem,
4. vieta – līdz 11. gadiem. Komandās startēja:
Kristaps Štrēmers, Jānis Priede, Andris Ancītis,
Romāns Namikins, Jānis Astratovs, Nauris
Miezis, Reinis Šulcs, Jānis Hofmanis, Emīls
Kuningas, Rihards Indrēvics, Māris Freimanis,
Oskars Juhņevičs, Kristaps Stilve, Marsels
Kokins, Elvijs Ruskulis, Nauris Bušmanis, Niks
Gūtmanis, TomsLagzdiņš, Leonīds Tumulāns,
Dainis Dīķis, Aigars Mangulis, Miks Gorelovs,
Aksels Freimanis, Reinis Novickis, Niklāvs
Freimanis, Sebastiāns Plaudis, Dzintars Krūka,
Kristiāns Miļūns, Kristofers Rutmanis, Armands
Freibergs, Kristaps Iļjins, Edijs Viļumsons.
Turnīra All stars iekļuva Kristaps Štrēmers,
Nauris Miezis, Niklāvs Freimanis.
LBS Jaunatnes līgā Latvijas jaunatnes All
stars spēlē no ķekaviešiem piedalījās Jānis
Bērziņš, kurš pēc čempionāta tika iekļauts
3. punktu metēju konkursā.
Ķekavas basketbola seniori šogad piedalī jās sacensībās divās vecuma grupās. Rīgas
meistar sacīkstēs 45+ grupa izcīnīja bronzas,
50+ grupa – sudraba medaļas. Latvijas Maksibasketbola 15. meistarsacīkstēs regulā rajā
čempionātā ieguvām 4. vietu, bet ﬁnālā
par bronzas medaļniekiem kļuva Andris
Eglītis, Egīls Blaubergs, Atis Riekstiņš, Edvīns
Dreibergs, Landijs Danilēvičs, Gunārs Lazda,
Māris Melbārdis, Ivars Krūmiņš, Aivars Pilenieks,
Jānis Freibergs, Pēteris Apinis, Gunārs Evers,
Valdis Egle, Konstantīns Rozins, Juris Firsts,
Jānis Mačs, Aigars Lapsa, Ēriks Spuravs. Par
rezultatīvāko spēlētāju kļuva Gunārs Lazda.
Par republikas čempionu 60+ grupā kļuva
Ivars Krūmiņš, 45+ grupā-Gunārs Lazda.
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Privātmāju projektēšana
Saimniecības ēku projektēšana
Dzīvokļu pārplānošana
Projektu saskaņošana
Būvatļauju izņemšana
Iekštelpu dizaina izstrāde
Dārza dizaina izstrāde

Pamatu darbi
Sienu mūrēšana
Jumta konstrukciju izbūve
Jumta segumu ieklāšana
Tāmes izstrāde

SIA “Rīgas Būvmeistars”
Ķekava, Nākotnes iela 2, LV-2123, tel. 7935901, fakss 7935902
rigas_buvmeistars@apollo.lv, mob. tel. 9122586, 6711333

DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU –
PIRKŠANA, PĀRDOŠANA, NOMA
INDIVIDUĀLĀ PRAKSE

ILZE BRIEDE

MĀRIS BRIEDIS

Mob. 6899294

mob. 9123705

e-mail: ilze.briede@navigator.lv

maris.briedis@navigator.lv

Bezmaksas konsultācijas.
Adrese: Ķekava, Nākotnes iela 2, Ķekavas kodols, 2. stāvs. Tālr./fakss 7937509.
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APSVEIKUMI

SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

LĪDZJŪTĪBAS

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
JURA KRASTIŅA
DZINTRAS AKMENES
ĢERTRŪDES HENIŅAS
LIDIJAS VEITNERES
MARGARITAS NIKOLAJEVAS
aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka līdzjūtību
tuviniekiem.

JAUNUMS!

Aicindm jauniešus,
kuri vwlas iemdc ties
labi kustwties m zikas ritmd un iemdc ties
vwl nezindmus deju so us -

Hip-hop, Funky, Pop, Techno
Fitnesa klubs "Eliks rs", Skolas iela 3,
ekava, tdlr.: 7937274

