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NOTIKUMS

“Ļaujiet man savu tēvu zemi mīlēt!”

14.jūnijā notika atceres brīdis pie komunistiskā terora upuru piemiņas akmens Odukalnā.

9.jūnijā 1991.gada barikāžu piemiņas zīmes saņēma 32 pagasta iedzīvotāji.

Lielajā dzīvē aizejot DĀVANA PAGASTA BĒRNIEM
Sirsnīgi un mīļi aizritējuši skolu izlaidumi, un atkal pulciņš mūsu
jauniešu dodas lielajā dzīvē ar jauniem sapņiem, plāniem, cerībām. Man ir
ļoti liels prieks, ka Ķekavā tie bija ģimeņu svētki un ar absolventiem kopā
bija ne vien viņu ilggadējie pedagogi, bet arī vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas
un citi tuvinieki. Visi skolas gadi mūsu nu jau lielajiem bērniem aizritējuši
ciešā saistībā ar pagasta dzīvi. Bez viņiem nav iedomājami Ķekavas kori,
orķestri, deju kolektīvi, kultūras pasākumi un Dziesmu svētki, uzvaras
futbolā, ﬂorbolā, basketbolā un mākslas vingrošanā, talkas un projekti –
paldies jums visiem! Paldies par pamatīgo un rūpīgo mācību darbu, par
uzvarām olimpiādēs un konkursos, par to, ka tik daudzi no jums godam
nesuši Ķekavas vārdu pasaulē. Paldies par patiesi ieinteresēto skatījumu
Ķekavas nākotnē eseju konkursā „Mana Ķekava pēc 10 gadiem”! Mēs ticam,
ka jūsu sapņi par mūsdienīgu un bagātu Ķekavu noteikti piepildīsies un ka
jūs būsiet tie, kas tos īstenos. Lai kādu profesiju un ceļu dzīvē jūs tagad
izvēlētos, jūsu pagasts jūs vienmēr gaidīs atpakaļ, un, iespējams, tieši kāds
no jums kļūs par deputātu, pašvaldības vadītāju vai nozares speciālistu,
kuru rokās būs Ķekavas nākotne. Pagasta padome novēl jums visiem
nekļūdīgu turpmāko mērķu izvēli un panākumus to sasniegšanā!
Liels paldies skolotāju kolektīvam par nesavtīgo ieguldījumu mācību
un audzināšanas darbā! Par to, cik cienījama un nenovērtē jama ir jūsu
profesija, izlaiduma vakarā liecināja ziedu klēpji, kas gūla jūsu rokās.
Jauniešu vidū mēs visi tovakar jutāmies jaunāki....
Par to, ka lielajā Eiropas dzīvē jāiziet mūsu pagastam un tuvākā un
tālākā nākotnē Ķekavu gaida lieli darbi, vēlreiz pārliecinājos, šomēnes
Rīgas rajona politiķu delegācijas sastāvā uzturoties neilgā vizītē Briselē –
ES administratīvajā mājvietā. Dienas bija saspringta darba pilnas,
apmeklējām vairākas vēstniecības un pārstāvniecības, iepazināmies ar ES
programmām, fondu sistēmu un projektu ﬁnansējuma iespējām. Eiropa
ir labvēlīga pret projektiem, kas saistās ar vides aizsardzību un sociālo
problēmu risināšanu. Šajā jomā netrūkst darāmā gan Latvijā kopumā, gan
arī Ķekavā. Briselē arī ļoti tieši izjutām, cik mūsu Latvija tomēr ir maza un
cik tāls ceļš mums vēl ejams līdz veco Eiropas valstu līmenim...
Pagasta dzīvē pašlaik svarīgākais ir darbs teritoriālā plānojuma
labojumu izstrādāšanā un gatavošanās administratīvi teritoriālajai
reformai. Pēdējās sakarā gribu izskaidrot iedzīvotājiem 30. maijā pieņemto
pagasta padomes lēmumu par pagasta administratīvo robežu grozīšanu.
Deputāti piekrita 922500 kvadrātmetru lielas platības atdalīšanai no
Ķekavas pagasta un iekļaušanai Baložu administratīvajā teritorijā. Atdalītā
platība atrodas Rīgas pilsētas mežu fonda zemēs un pagasta iedzīvotāju
intereses tiešā veidā neietekmē. Šīs pārmaiņas ir rūpīgi apsvērtas,
saskaņotas ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un
dod Baložu pilsētai iespēju veidot savu novadu. Savukārt Ķekavai ir dota
iespēja sava novada veidošanā un teritorijas paplašināšanā apvienoties
ar Daugmales pagastu, kā to pašlaik paredz valdības koncepcija un kas
ir arī vēsturiski un ģeogrāﬁski iespējama. Bet par to vēl savu vārdu teiks
iedzīvotāji un pagasta padome.
Ir pilnā plaukumā vasara. Tas visiem ir laiks atpūsties pēc garās ziemas
un vēlīnā pavasara, izbaudīt sauli un atvaļinājumu priekus, uzkrāt jaunus
spēkus un enerģiju. Lai veicas!
DZINTRA MAĻINOVSKA,
pagasta padomes priekšsēdētāja

Pagasta padomes dāvanu - divus kvadrociklus demonstrē pagasta padomes priekšsēdētāja Dzintra
Maļinovska un viņas vietnieks Igoris Malinauskas, bērnu un pusaudžu kluba “Vairogs” vadītājs Leons Markelovs
un treneris Ainārs Eihmanis. Bērni (no 12 gadu vecuma), kas vēlas trenēties braukšanā, tiek gaidīti uz pirmo
nodarbību 4. jūlijā plkst. 15.00 pie Ķekavas municipālās policijas, līdzi ņemot pierakstu burtnīcu.
Kluba “Vairogs” nākamā ekskursija - 28.jūlijā plkst. 9.00 no Ķekavas tirgus laukuma uz Kurzemes jūrmalu
(ar peldēšanos). Uzziņas un pieteikšanās pa tālr. 7 937102, 8 633110.
GUNTAS LAPIŅAS foto

Ķekavas pagasta sporta svētki
15. jūlijā plkst. 10.00 pie Ķekavas sākumskolas

Programmā: Komandu sporta veidi
- bruģa bumba,
- volejbols,
- futbols (Audas futbola laukumā)
- jautrības stafete,
- virves vilkšana

Būs piepūšamās atrakcijas!
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Individuālās sacensības
- šautriņu mešana,
- zābaka mešana tālumā,
- basketbola soda metieni,
- ﬂorbola metieni vārtos,
- roku cīņa,
- svaru bumbu celšana,
- riteņbraukšana

INFORMĀCIJA

KO LĒMA PAGASTA PADOME
PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
26. maija pagasta padomes sēdē nolemts piešķirt 43 pagasta
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem pabalstus par kopējo summu
1602.06 Ls ar medicīnas pakalpojumu saņemšanu saistīto izdevumu
segšanai, trīs pabalstus krīzes situācijā, kopā 120 Ls, apmaksāt 9
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem ēdināšanu sociālajā virtuvē –
151,20 Ls, briļļu iegādei vienam iedzīvotājam – 30 Ls, pabalsti
malkas iegādei 5 cilvēkiem – kopā 250 Ls, zobu protezēšanai 5
iedzīvotājiem – kopā 250 Ls, divi apkures pabalsti – 110 Ls, pabalsts
bez vecāku gādības palikušam bērnam – 265 Ls.

PAR NODOKĻU PARĀDA DZĒŠANU
Nolemts dzēst bankrotējušās SIA „Rīgas logi” iedzīvotāju
ienākuma nodokļa parādu 41.81 Ls, bankrotējušās SIA ”Dipro”
parādu 1034.14 Ls, bankrotējušās SIA „RA” nodokļu parādu 22.12 Ls.

PAR KOMISIJAS SASTĀVU
Apstiprināts sekojošs pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas
un mantas atsavināšanas komisijas sastāvs: komisijas priekšsēdētājs
I. Malinauskas, komisijas locekļi – I. Beļinskis, A. Zemītis, l. Teikmane,
L. Usāne, M. Belovs, A. Buls.

PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
Nolemts piešķirt 400 Ls Katlakalna tautas nama bērnu teātra
„Mēs” dalībai starptautiskajā festivālā Lietuvā, 2000 Ls deju grupas
„Zīle” dalībai starptautiskā festivālā Itālijā, 1200 Ls – Katlakalna deju
kolektīvu „Katlakalns” un „Savieši” dalībai starptautiskā festivālā
Slovākijā, 4000 Ls – kvadraciklu un piekabes iegādei bērnu un
pusaudžu klubam „Vairogs”, akceptēts ﬁnansējuma izlietojums
300 Ls konkursa „Iepazīsti savu dzimto novadu” uzvarētāju apbalvošanai, 3445 Ls – Ķekavas delegācijas braucienam uz Bordesholmu un
Ziemeļvāciju, 550 Ls – konkursa „Ziemassvētku noformējums 2006”
norisei, 2000 Ls – konkursa „Sakoptākā sēta 2006” balvu fondam.

PAR PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENIEM
Tika apstiprināta pašvaldības delegācija braucienam uz
viesu dienām Polijas pilsētā Goštinā – I. Malinauskas, M. Ozoliņš,
A. Eizenberga, L. Badūne, D. Ventniece, K. Strupiša. Braucienam
piešķirts ﬁnansējums 1700 Ls apmērā. Nolemts apmaksāt vidusskolas
skolotājai S. Čapai pieredzes apmaiņas braucienu uz Austriju 160 Ls.

PAR KONKURSU
„ĶEKAVAS PAGASTA SAKOPTĀKĀ SĒTA 2006”
Apstiprināts konkursa nolikums un vērtēšanas komisija sekojošā
sastāvā: komisijas priekšsēdētāja – deputāte L. Badūne, komisijas
locekļi - labiekārtošanas un meliorācijas speciāliste D. Kārkliņa,
ainavu arhitektes J. Kušnere, G.Purviņa, iedzīvotāja L. Kļava.

PAR PAGASTTIESAS SASTĀVU
Pēc pašas vēlēšanās no pagasttiesas locekļa pienākumiem
atbrīvota I. Zariņa, par pagasttiesas locekli ievēlēta Anda Pelēka –
Martin.
PAR ZEMES NOMAS LĪGUMA IZBEIGŠANU
Nolemts ar 1. jūniju izbeigt 2004. gada 1. jūlijā noslēgto
zemes gabalu „Čemuri”, „Čemuri 1” un „Murdiņi” nomas līgumu
ar SIA “J&J Ūdensmeistars” un atmaksāt iemaksāto zemes gabalu
nomas summu 90 000 Ls.
PAR ĶEKAVAS PAGASTA ADMINISTRATĪVO ROBEŽU
GROZĪŠANU
Pagasta padomes ārkārtas sēdē 30. maijā Saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 4.punktu, likuma
„Administratīvi teritoriālās reformas likums” 2.pantu, Rīgas rajona
Baložu pilsētas domes priekšsēdētāja A. Adata 2006.gada 7.aprīļa
iesniegumu „Par teritoriālās reformas realizāciju” un 2006.gada
16.maija Ķekavas pagasta padomes attīstības komitejas sēdes
atzinumu pagasta padome nolēma piekrist izdarīt Ķekavas
pagasta un Baložu pilsētas administratīvo teritoriju robežu
grozīšanu, atdalīt no Ķekavas pagasta administratīvās teritorijas
zemes gabalu aptuveni 922 500 kv.m. platībā un iekļaut Baložu
pašvaldības administratīvā teritorijā.

PAZIŅOJUMI

DRAUDZĪBAS SĀKUMS
Jūnija sākumā Ķekavas delegācija darba vizītē viesojās Polijas Poznaņas reģiona pilsētā Goštinā, ar
kuras pašvaldību tika noslēgta vienošanās deklarācija par sadarbības uzsākšanu un partnerattiecību
veidošanu. Abas puses apņēmās, vispusīgi izmantojot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas, tuvināt
Ķekavas un Goštinas iedzīvotājus un veidot jaunas attiecību saites sadarbībā ar nevalstiskajām
organizācijām un iedzīvotāju grupām, kas aktīvi piedalās stbu
veidošanu. Abas puses apņēmās, vispusīgi izmantojot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas, tuvināt
Ķekavas un Goštinas iedzīvotājus un veidot jaunas attiecību saites sadarbībā ar nevalstiskajām
organizācijām un iedzīvotāju grupām, kas aktīvi piedalās stbu
veidošanu. Abas puses apņēmās, vispusīgi izmantojot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas, tuvināt
Ķekavas un Goštinas iedzīvotājus un veidot jaunas attiecību saites sadarbībā ar nevalstiskajām
organizācijām un iedzīvotāju grupām, kas aktīvi piedalās stbu
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IZGLĪTĪBA

Vidusskolai ražens gads
2005. / 2006. mācību gadā Ķekavas vidusskolas skolēni aktīvi
piedalījās dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.
Pavisam startēja 55 skolēni, no tiem 15 ieguva godalgotas vietas.
Vairākos mācību priekšmetos, kā piemēram, matemātikā 5.-8.
klasei, vēsturē, mūsu skolēnu iegūto punktu kopskaits ir uzreiz aiz
atzinību ieguvušajiem.
Ķekavas vidusskolas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji

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.
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
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„GAISMAS TILTS”
SKAITA CĀĻUS

LATVIJA UZVAR
BRISELĒ!
Noslēdzies Eiropas Komisijas Tieslietu, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta
rīkotais plakātu zīmēšanas konkurss bērniem un jauniešiem ”Zini savas tiesības”, kurš
vienlaicīgi notika visās 25 ES dalībvalstīs. Latvijā pirmo vietu konkursā 10 līdz 14 gadu
vecuma grupā ieguva Ķekavas mākslas skolas audzēknes, bet vecuma grupā 15 līdz 18
gadiem – Gulbenes ģimnāzijas skolnieces.
Pirmās vietas ieguvēji un viņu skolotāji balvā ieguva ceļojumu uz Briseli.
Ķekavas mākslas skolas audzēknes Agate Kalcenaua, Elīna Krišuka, Elīza Beķere,
Alise Strēle, skolotāja Liene Ratnika, projekta koordinatore Latvijā, Ķekavas pagasta
padomes vides un attīstības daļas vadītāja Astrīda Vītola 17. un 18 maijā dzīvoja 100 km
attālumā no Briseles, atpūtas kompleksā „Adventure”.
17. maijā līdz pusdienlaikam visas komandas apskatīja Briseli, notika konkursa
dalībnieku ﬁlmēšana. Pēcpusdienā atpūtas kompleksā „Adventure” notika sporta
sacensības. Visu 25 ES dalībvalstu komandas brauca ar laivām, spēlēja futbolu, šāva
ar lokiem, veica šķēršļu pārvarēšanu pa virvju trasēm u.c. Latvijas komanda iekļuva 6
labāko komandu sastāvā. Lai noskaidrotu uzvarētāju, visām 6 komandām bija jābrauc
ar laivām. Rezultātā Latvijas komanda izcīnīja 1. vietu.
Otrajā dienā,18. maijā, Briselē notika konkursa dalībnieku apbalvošanas
ceremonija, kurā bērnus sveica Eiropas Komisijas viceprezidents Franko Frattini. Katras
valsts uzvarētājus aicināja uz skatuves, Franko Frattini pasniedza diplomus un notika
komandu ﬁlmēšana un fotografēšana. Pēc apbalvošanas ceremonijas bērni iepazinās
ar Briseles vecpilsētu, Briseles centrālajā laukumā visu ES dalībvalstu komandas
fotografējās kopējā bildē.
Projekta koordinatore Latvijā, Ķekavas pagasta padomes vides un attīstības daļas
vadītāja Astrīda Vītola, kopā ar projektu koordinatoriem no visām ES dalībvalstīm
turpināja darbu Briselē līdz 21. maijam, kur piedalījās semināros un diskusijās. Projekta
vadītāji, aģentūras ProPager (Francija) un projekta ﬁnansētāji - Eiropas Komisijas
Tieslietu, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta pārstāvji sacīja, ka ir priecīgi par lielo
atsaucību un konkursa dalībnieku skaistajiem darbiem.

Skolas dārzā krāšņi noziedējušas ābeles un
ceriņi – beidzies vēl viens mācību gads! Cāļus
skaita rudenī – mēs pavasarī. Atskatoties uz
aizvadītajiem deviņiem mēnešiem, jāteic –
darbs bijis saspringts un notikumiem bagāts.
Septembris – no šī mācību gada atvērta
dienas rotaļu grupa vismazākajiem “Burtiņi”;
skolēnu un skolotāju sadarbības rezultātā jauni skolas iekšējās kārtības noteikumi;
Oktobris – Comenius vizītē Polijā kopā
ar skolotājiem devās seši mūsu skolēni Ilze,
Liene, Laura, Elīna, Rihards un Reinholds;
apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijā
iesniegta jaunā skolas izglītības programma
(licenci saņēmām tikai janvārī – garš process);
dabaszinību stundas kopā ar Dullo Didzi –
izzinošas, pārsteidzošas un aizrautīgas;
Novembris – klasēs top katra skolēna darbu
mape – PORTFOLIO;
18.novembrī, mūsu valsts dzimšanas dienā,
pirmo reizi mūs priecē 5. – 9.
klašu koris, paldies skolotājai
Ingai Lagzdiņai;
Decembris – Bērnu un ģimenes lietu ministrijā iesnie dzam
un saņemam atbalstu jaunam
projektam; turpinām tradīciju –
jauns dzejas uzve dums mūsu
skolotāju sniegu mā. Atmiņu
brīdis Māra Čaklā dzejas cienītājiem;
Janvāris – skolotāju pieredzes
apmaiņa Jelgavas privātskolā
„Punktiņš”; pār veidotas 5.–9.
klašu sekmju lapas, jaunums–
mēneša vērtējums un sekmju
dina mika; skolā notiek pirmā
Vecāku diena, kuru apmeklē 18
vecāku;
Februāris – pirmo reizi piedalāmies Junior
Achivment projektā „Ēnu diena”, mūsu devītās
klases skolēni vienu dienu iejutās pieaugušo
pasaulē, paldies skolotājai Andai;
Mar ts - skolotāju pieredzes apmaiņa
Jūrmalas Starptautiskajā skolā; „Grāmatu
nedēļa” veltīta Antuāna De Sent – Ekziperī
grāmatiņai “Mazais princis”, kopā ar mums
grāmatas lasīšanā iesaistījās aktieris Rūdolfs
Plēpis, lai aplūkotu planētas un vairāk uzzinātu
par tām, pie mums viesojās Astronomijas
Attīstības fonda Mobilā observatorija, dāvanā
esam saņēmuši paši savu teleskopu;

ATGĀDINĀJUMS
PIENSAIMNIEKIEM
Katru ceturksni līdz nākamā mēneša 15. datumam tiešās tirdzniecības
kvotas īpašnieks iesniedz datu centrā atskaiti par pārdoto pienu. Līdz
1. septembrim piena ražotājs iesniedz iesniegumu par piena kvotas
piešķiršanu vai tās apjoma palielināšanu no valsts rezerves.
Informācija par dzīvnieku skaitu ganāmpulkā jāiesniedz uz 1. jūliju,
aizpildot veidlapu „Ziņas par dzīvniekiem”. Veidlapu var saņemt pie lauku
attīstības speciālistes Dz. Saulītes.
Kādus maksājumus var saņemt par piena realizāciju?
Par atbilstoši noteiktajai piena kvotai realizēto piena tonnu, ko
lauksaimnieks realizējis iepriekšējā kvotas gadā, tiek piešķirti valsts tiešie
papildu maksājumi. Lai tos saņemtu, piena ražotājam ir jāizpilda sekojoši
nosacījumi:
- jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā un
Lauksaimniecības datu centrā;
- maksājumu piešķirs saimniecībai par realizēto piena kvotas tonnu
rīcībā esošās kvotas ietvaros, ko atbalsta pretendents ir realizējis
iepriekšējā kvotas gadā (laika posmā no iepriekšējā gada 1. aprīļa līdz
kārtējā gada 31. martam);
- iesniegums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu Lauku atbalsta dienesta
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei līdz 15. jūlijam;
- viens pretendents gada laikā drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu.
Plānotie grozījumi ar piena kvotām saistītajā likumdošanā.
Pašlaik tiek izstrādāti grozījumi MK Noteikumos Nr. 315 „Kārtība, kādā tiek
veikti darījumi ar piena kvotām, šo kvotu administrēšana un kontroles
kārtība, kā arī soda naudu aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība”.
Tajos būs ietvertas izmaiņas darījumos ar piena kvotām, soda naudu
aprēķināšanas un kvotu pieteikšanas no valsts rezerves kārtība.
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Aprīlis – 20.aprīlī skolā atvērto durvju diena
visās klašu grupās, kuru apmeklē vairāk nekā
trīsdesmit vecāku; devītās klases Žetonu vakars šogad ar Ainara Mielava dzeju un dziesmām
(paldies skolotājai Solvitai Jurcikai par netradicionālu un interesantu noformējumu, skolotājai
Silvijai Zītarei par dzejas kompozīcijas scenāriju
un režiju, Ingai Lagzdiņai un viņas palīgiem par
dziesmām un mūziku),
Maijs – Comeniuss vizītē Turcijā pabija
Aksels un Niklāvs Freimaņi, kopā ar skolotājām
Ivetu un Agnesi.
Mācību gada noslēgums!
Bagāts un daudzveidīgs bijis šis gads!
Paldies Silvijai un Irēnai un redkolēģijai,
ka „Ziņu blusa” katru mēnesi visus priecē ar
interesantiem un aizraujošiem rakstiem un
aktuālo informāciju!
Paldies skolotājai Sandrai L., ka skolas mājas
lapa kļuvusi pilnīgāka un operatīvāka!

Paldies visiem pulciņu dalībniekiem un
skolotājiem par izstādēm, noformējumiem,
uzvedumiem, koncertiem un dzejas kompozīcijām!
Liels paldies vecākiem par atbalstu skolas
ikdienā un svētkos!
Sākusies vasara – brīvlaiks. Novēlu visiem
daudz siltas saules un labu atpūtu, lai uzkrātu daudz enerģijas un apņēmības jaunajam
2006./2007. mācību gadam!
Skolas direktore
ILVITA ŠVĀNE

INFORMĀCIJA

PAŠI SAVA NAMA SAIMNIEKI
Mājokļu energoefektivitāte ir sāpīga problēma visiem Latvijas reģioniem, Ķekavas pagasts
nav izņēmums. Gadu desmitiem nokalpojušām un morāli novecojušām ēkām ir nepieciešams
kapitālais remonts. Visi zinām, ka padomju laikā būvēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
konstrukciju siltumizolācija ir neapmierinoša, siltuma patēriņš – pārmērīgs, līdz ar to mājokļu
ekspluatācija ir neekonomiska, un iedzīvotāji maksā lielus apkures rēķinus. Taču iespēja mainīt
situāciju un uzlabot savus dzīvokļa apstākļus ir katram daudzdzīvokļu nama iedzīvotājam.
Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas pozitīvs piemērs redzams Ķekavā - Gaismas ielas 4 /
18. māja. Tāpēc ar savu pieredzi mājas apsaimniekošanā lūdzu dalīties šīs mājas pārvaldnieku
Uldi Upīti.
- Mājas iedzīvotāji vienojās par to, ka jāsāk pašiem saimniekot, noslēdza savstarpēji
izdevīgu līgumu (nav jāmaksā nodokļi) un pilnvaroja mani pārvaldīt īpašumu”, atceras Uldis
Upītis. Mājas iedzīvotāji vienojās par kopīgu pasākumu veikšanu un aizdevuma ņemšanu.
Tika saņemta visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana projekta uzsākšanai vajadzīgo 75% vietā,
kas nepieciešami, pretendējot uz aizdevumu bez nekustamā īpašuma ķīlas. Kā pilnvarota
persona kārtoju visas kredīta lietas, un kā to paredz savstarpēji noslēgtais līgums, atskaitos
par naudas apgrozījumu. Esam paņēmuši divus kredītus. Darbus vienkārši nebija ieteicams
atlikt, jo vēl pēc kāda laika to veikšanai būtu jāiegulda vēl lielāki līdzekļi.
Šobrīd mājai ir jauns jumts, ūdens notekas, veikta mājas siltināšana. Ir izremontētas
kāpņu telpas, iebūvētas metāla ārdurvis, uzstādīta kodu sistēma uz katru dzīvokli. Tika veikta
iekšējo apkures sistēmu renovācija, līdz ar to regulējams katrs stāvvads. Istabās uzturam
210 augstu temperatūru. Mājas austrumu pusē logu ielikti augstas kvalitātes pakešu logi ar
siltumu atstarojošiem stikliem un argona gāzes pildījumu. Tas gan tika veikts par papildus
maksājumiem.
Ieguldot līdzekļus mājokļu siltināšanā, ar vienreizējiem izdevumiem tiek panākta
ilgstoša enerģijas un attiecīgi līdzekļu ekonomija nākotnē, jo gāzes cena tikai pieaugs.
Naudas ziņā mājas iedzīvotāji jau ir vinnētāji. Mājas dzīvokļu tirgus cenas pieaug. Salīdzinot
ar citiem Ķekavas daudzdzīvokļu namiem, mūsu nama siltā ūdens izmaksas ir vislētākās.
Apsaimniekošanas izmaksas sastāda 30 santīmi par kv. m, tajos ietilpst arī kredīta daļa. Ar
nākošo gadu apkures izmaksas samazināsies vismaz par 30%. Vasaras sezonā iedzīvotāji
maksā nedaudz vairāk, toties apkures periodā krietni mazāk. Šo renovācijas darbu rezultātā
būtiski samazinājušās ēkas uzturēšanas izmaksas.
Priekšā vēl daudz darāmā, arī apkārtnes labiekārtošana, kur iecerēts veikt celiņu
asfaltēšanu un autostāvvietas izveidošanu.
Uldis uzskata, ka viens no galvenajiem veiksmīgas mājas pārvaldīšanas nosacījumiem
ir labas zināšanas, tāpēc viņš regulāri apmeklē specializētās izstādes un kursus. Problēmas
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(likumsakarīgi – tas taču ērts pārvietošanās
veids). Tiem, kas vēlējās piedalīties sacīkstēs,
bija jāiestājās kādā spor ta biedrībā, kura
piekopj riteņbraukšanu un kurai ir savs treks.
Taču Cariskās Krievijas laikā dibināt latviešu
organizācijas nebija viegli: pirms 1905. gada
varas iestādes uz tādu vēlmi skatījās ar manāmu
neuzticību - it kā uz revolucionāru pasākumu.
Kad latviešu sporta entuziastu pieteikums ticis
noraidīts, viņi iestājušies II Rīgas riteņbraucēju
biedrībā (tā dibināta 1891. gadā, bet kopš
1894. gada vadības vēlēšanām pilnīgi pārgājusi
latviešu rīcībā). Neilgi pirms Pirmā pasaules
kara šī biedrība atvēra latviešu slidotavu, kurā
bija ierīkots arī celiņš ātrslidotājiem. Taču mūsu
novadniekus, pats par sevi saprotams, izsenis
vilinājis Daugavas ledus, un uzmeistarot slidas –
tas prasmīgām rokām tāds nieka darbiņš vien
ir... 1905. gada revolūcijas laikā progresīvo
skolotāju akceptētā programma “Mūsu tautskola” paredzēja lielāku vērību pievērst arī
bērnu ﬁziskajai audzināšanai. Bet par pirmajiem
treniņiem - visai nosacīti, bet varbūt tomēr varētu uzskatīt kaujinieku pulcēšanos mērķī
šaušanas apmācībām klajā laukā pie Floretes
muižas; savukārt Doles salā pat esot bijusi
ierīkota šautuve. Arī strēlnieku sporta spēles
Pirmā pasaules kara laikā bija ne tikai izklaidei
un sportiskam azartam, bet ar virsuzdevumu –
celt kaujasspējas: tās ietvēra gan šaušanu
un granātas mešanu, gan šķēršļotu skrējienu
un dažādus vispārējās ﬁziskās sagatavotības
elementus. Pēc smagajām 1916. gada Ķekavas
kaujām 1. Daugavgrīvas Latviešu strēlnieku
bataljons sporta svētkus rīkoja kādā atpūtas
brīdī 28. augustā. Piedalījušies 200 strēlnieki,
izpelnoties 44 godalgas. “Meža un pur va
vidū ierīkots liels laukums. Visapkārt laukums
nomaskots ar eglītēm un daudzās vietās uz
laukuma ierīkotas dažāda veida sacīkstes
nodaļas. Tur ir skriešanās rinņķis, tur skriešanās
nodaļa, kur ceļā visādi šķēršļi, tur rokas granātu
sviešana, tur ierakšanās, tur lēkšana pār virvi
ar mieta palīdzību, tur kokā kāpšana, tur
staigāšana pa baļķi, tur futbola laukums.” Lai
neiznāktu pārpūlēšanās, atļauts piedalīties tikai
divos sacensību veidos. Plašāk rakstīts par 120
metru šķēršļoto skrējienu, kas strēlniekam bija
jāveic “apjostam kaujas gatavībā: ar ﬂinti un
dažādiem piekabinājumiem. Pirmais šķērslis –
jāpārlec skrienot, bez roku pielikšanas, 1 aršinu
un 4 veršoki augsta barjera, otrs – 1 aršin
dažādiem piekabinājumiem. Pirmais šķērslis –
jāpārlec skrienot, bez roku pielikšanas, 1 aršinu
un 4 veršoki augsta barjera, otrs – 1 aršin
dažādiem piekabinājumiem. Pirmais šķērslis –
jāpārlec skrienot, bez roku pielikšanas, 1 aršinu
un 4 veršoki augsta barjera, otrs – 1 aršin
dažādiem piekabinājumiem. Pirmais šķērslis –
jāpārlec skrienot, bez roku pielikšanas, 1 aršinu
un 4 veršoki augsta barjera, otrs – 1 aršin
dažādiem piekabinājumiem. Pirmais šķērslis –
jāpārlec skrienot, bez roku pielikšanas, 1 aršinu
un 4 veršoki augsta barjera, otrs – 1 aršin
dažādiem piekabinājumiem. Pirmais šķērslis –
jāpārlec skrienot, bez roku pielikšanas, 1 aršinu
un 4 veršoki augsta barjera, otrs – 1 aršin
dažādiem piekabinājumiem. Pirmais šķērslis –
jāpārlec skrienot, bez roku pielikšanas, 1 aršinu
un 4 veršoki augsta barjera, otrs – 1 aršin
dažādiem piekabinājumiem. Pirmais šķērslis –
jāpārlec skrienot, bez roku pielikšanas, 1 aršinu
un 4 veršoki augsta barjera, otrs – 1 aršin
dažādiem piekabinājumiem. Pirmais šķērslis –
jāpārlec skrienot, bez roku pielikšanas, 1 aršinu
un 4 veršoki augsta barjera, otrs – 1 aršin
dažādiem piekabinājumiem. Pirmais šķērslis –
jāpārlec skrienot, bez roku pielikšanas, 1 aršinu
un 4 veršoki augsta barjera, otrs – 1 aršin

SPORTS
TREŠĀ VIETA LATVIJĀ
Lat vijas Republikas skolu čempionātā
ielu basketbolā piedalījās 300 komandas no
92 Latvijas skolām, arī vairākas komandas no
Ķekavas vidusskolas. Veiksmīgākie no ķekaviešiem bija zēni 6. klašu grupā, kuri izcīnīja
3. vietu. Komandā spēlēja Niks Gūtmanis,
Kristaps Stilve, Edijs Porietis un Alans Broks.
Vairākas komandas veiksmīgi aizvadīja grupu
sacensības, bet nākošajā kārtā bija zaudējumi.
Visvairāk žēl par 12. klašu grupu, kur balvā bija
mācības Latvijas Universitātē budžeta grupā.

STRĪTBOLS SALASPILĪ
Ķekavas zēnu komandas piedalījās Salaspils
strītbola 2. posma sacensībās. Par uzvarētājiem
kļuva zēni līdz 11 gadu vecumam – Elvijs Mičulis,
Raimonds Dācis, Kristaps Emīls Lapsa un Jēkabs
Krastiņš. Vecuma grupā līdz 18 gadiem 2. vietu
izcīnīja Jānis Bērziņš, Roberts Zaķis, Jānis Āre
un Edgars Sloka. Godalgoto trijniekā iekļuva
zēnu komandas, kuras spēlēja grupās līdz 11
un 15 gadiem – Jānis Priede, Kristaps Štrēmers,
Rihards Šteins, Elvijs Strunkšteins, Dainis Dīķis,
Sebastiāns Plaudis, Kristiāns Miļūns un treneris
Andris Eglītis.

REGBIJS
Pēc divām kārtām Stats/Ķekava ir līderi
Latvijas čempionātā, pieveicot sīvākos konkurentus LMT RK „Eži” un RK „Ovals”.
U-14 vecuma grupa piedalījās Latvijas
čempionātā, kur startēja 3 kārtās. 1. kārtā izcīnīja
3. vietu, otrajā kārtā – 4. vietu, trešajā kārtā atkal
trešie.
Treniņi notiek Valdlaučos pirmdienās un
trešdienās pl. 18.00

REKLĀMA

Saule, vasara un
kopā sportošana
Valdlaučos
Kā ik gadu, arī šogad notika gadskārtējās sporta spēles Valdlaučos, kur uz
sportošanu bija ieradušies liels un mazs,
jauns un vecs. Vairākos sporta veidos tika
noskaidroti labākie, ātrākie, veiklākie,
precīzākie un stiprākie Ķekavas pagasta
sportisti.
Futbolā: 1. vieta FK „Katlakalns” –
PVC LOGI UN DURVIS
Rihards Gorkšs, Alvis Dāle, Gints Meija,
Henrijs Uzraugs, Edgars Rāzna, Int s
IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS PALODZES
Vancāns, Rihards Spole, Dāvis Metass.
2. vieta „Zaļais rieksts” – Jānis Osis, Edgars
RAŽOŠANA • PIEGĀDE • MONTĀŽA • AIĻU APDARE
Ivbulis, Māris Ušackis, Kalvis Indzers, Jānis
Jirgens, Sandis Komarovskis, Andrejs
Šilinskis, Mārtiņš Miķelsons. 3. vieta FK
„Drum’n Bass” – Ņikita Labanovs, Pāvels
Rīga, Lubānas iela 22, LV-1019
Zujevs, Alvils Beržuks, Vitālijs Ruskulis,
Tel: 7113671,
Vitālijs Piļkovskis, Sergejs Meļņikovs,
fakss:
7113672
Laimonis Kuzmickis.
Mob. Tel: 9253306
Bruģa bumba: Laimonis
Sievietee,
Henrijs
Vancāns,
2.
Ivbulis,
Jirgens,
Šilinskis,
„Drum’n
Zujevs,
Vitālijs
vieta „Zaļais
Māris
Alvils
Piļkovskis,
Uzraugs,
Bass”
Kuzmickis.
Sandis
Mārtiņš
Rihards
Gints
Ušackis,
rieksts”
Beržuks,
– Ņikita
Komarovskis,
Miķelsons.
Meija,
Spole,
Edgars
Sergejs
Kalvis
– Labanovs,
Jānis
Vitālijs
Dāvis
Indzers,
Rāzna,
Osis,
Meļņikovs,
3. Ruskulis,
vieta
Andrejs
Metass.
Edgars
Pāvels
Jānis
Int
FKs
Bruģa bumba: Laimonis
Sievietee,
Henrijs
Vancāns,
2.
Ivbulis,
Jirgens,
Šilinskis,
„Drum’n
Zujevs,
Vitālijs
vieta „Zaļais
Māris
Alvils
Piļkovskis,
Uzraugs,
Bass”
Kuzmickis.
Sandis
Mārtiņš
Rihards
Gints
Ušackis,
rieksts”
Beržuks,
– Ņikita
Komarovskis,
Miķelsons.
Meija,
Spole,
Edgars
Sergejs
Kalvis
– Labanovs,
Jānis
Vitālijs
Dāvis
Indzers,
Rāzna,
Osis,
Meļņikovs,
3. Ruskulis,
vieta
Andrejs
Metass.
Edgars
Pāvels
Jānis
Int
FK
s
Izgatavojam logus no trīs kameru ekonomiskā
Bruģa bumba: Henrijs
Sievietee,
Uzraugs,
Gints
Meija,
Edgars
Rāzna,
Int s ekskluzīva proﬁla ar
proﬁla
un piecu
kameru

SIA DARA L

apaļajām vērtnēm.

Garantija, līzings, labas cenas
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