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NOTIKUMS

ĶEKAVAS SPORTA SVĒTKI – IESPĒJA KATRAM
15. jūlijā notika tradicionālie
Ķekavas pagasta sporta svētki, kur
katrs gribētājs varēja izmēģināt
savus spēkus vairākos sporta veidos.

Lodes grūšana
Kungi

1. vieta 2. vieta 3. vieta Kungi +40
1. vieta 2. vieta 3. vieta Dāmas 1. vieta 2. vieta 3. vieta -

SACENSĪBU REZULTĀTI
Bruģa bumba
Sievietes: 1. vieta - „Učenes” - Sarmīte
Čapa, Anda Knospiņa, Maruta Eglīte
Vīrieši: 1. vieta - „Šļūc!” - Jānis Šulcs,
Raimonds Šulcs, Reinis Šulcs, Ivars Balodis
2. vieta - „Zini kā – Lemurs” - Jānis Bērziņš,
Gatis Lagzdiņš, Edgars Sloka, Toms
Mežotnis.
3. vieta - Tupeņi-Rēzeknes agrie” - Aivars
Kalinka, Modris Feodorovs, Edmunds
Cīrulis.

Svaru bumbu celšana

Volejbols

Basketbola soda metieni
Kungi

Šķēršļu josla
1. vieta - „00” - Māris Liepa, Rihards Sviklis,
Jolanta Svikle, Laura Briede
2. vieta - „Vērmeles” - Romāns Namikins,
Toms Lagzdiņš, Arta Vancāne, Diāna
Agafonova.
3. vieta - „Fantastiskie” - Elmārs Kuningas,
Oskars Eglītis, Laima Krastiņa, Ramona
Kuzmina.

Dāmas

Kungi

Dāmas

1. vieta - „Ķekava” - Normunds Bāgants,
Inārs Bāgants, Dzintars Ozoliņš, Inārs
Beļinskis, Jānis Bidlauskis, Kārlis Bulāns.
2. vieta - „Vāveres” - Ivars Balodis, Toms
Mežotnis, Edgars Sloka, Dailis Skudrītis,
Kristens Rubenis, Gatis Lagzdiņš.
3. vieta - „Dīķu iela”- Edgars Petkuss,
Oskars Zaļkalns, Kristaps Zaļkalns, Andrejs
Mihnovskis, Inguss Pumpurs, Jānis Ābele.

Raimonds Dācis
Jānis Bērziņš
Nauris Miezis
Gunita Pačkājeva
Maruta Eglīte
Dace Cīrule

1. vieta 2. vieta 3. vieta 1. vieta 2. vieta 3. vieta -

Jānis Bidlauskis
Oskars Repke
Oskars Eglītis
Ilze Štrausa
Valda Kotāne
Laura Briede

Figurālā riteņbraukšana
Kungi

Dāmas

Futbols

1. vieta 2. vieta 3. vieta 1. vieta 2. vieta 3. vieta -

Raivis Žebris
Vladislavs Baltunovs
Raivis Vainbergs
Elīna Rancāne
Kristīne Pusvilka
Agnese Gerharde

Zābaka mešana

1. vieta - „Katlakalns” - Jorens Gorkšs, Dāvis
Metass, Edgars Priede, Roberts Meijers,
Vents Vanags, Māris Priede, Edgars Rāzna,
Uldis Trumpekojs.
2. vieta - „Dīķu iela” - Jānis Ābele, Oskars
Zaļkalns, Kristaps Zaļkalns, Edgars Petkuss,
Inguss Pumpurs, Andrejs Mihnovskis, Juris
Mihnovskis, Sergejs Fjodorovs, Andrejs
Kūla.
3. vieta - „Melnīši” - Edgars Baumanis,
Edgars Gailītis, Uldis Elksnītis, Andrejs
Dundors, Matīss Ziemelis, Kārlis Kronbergs,
Mārtiņš Ķirķis, Jaroslavs Lavruhins.

Kungi

Dāmas

1. vieta 2. vieta 3. vieta 1. vieta 2. vieta 3. vieta -

Inārs Bāgants
Ivo Lūkins
Jānis Kuzons
Daina Šulce
Ilze Bilinska
Diāna Prāveca

Florbola soda metieni
Kungi

Dāmas

Roku cīņa

Dāmas

1. vieta 2. vieta 3. vieta 1. vieta 2. vieta 3. vieta -

Šautriņu mešana

Virves vilkšana

1. vieta 2. vieta 3. vieta 1. vieta 2. vieta 3. vieta -

Kārlis Bulāns
Jānis Bidlauskis
Juris Lūkins
Daina Šulce
Ilze Štrausa
Anda Knospiņa

Kungi svaru kateg. -70 kg
1. vieta - Dāvis Metass
2. vieta - Aigars Leinerts
3. vieta - Kārlis Kronbergs
Svaru kateg. 70 - 90 kg
1. vieta - Kaspars Gargurnis
2. vieta - Māris Ciematnieks
3. vieta - Juris Voitiņš
Svaru kateg. virs 90 kg
1. vieta - Inārs Beļinskis
2. vieta - Normunds Bāgants
3. vieta - Inārs Bāgants
Dāmas 1. vieta - Daina Šulce
2. vieta - Anda Knospiņa
3. vieta - Diāna Prāveca

1. vieta - „Dinamo” - Raimonds Šulcs,
Jānis Šulcs, Reinis Šulcs, Agris Šulcs, Ivars
Balodis, Gunita Pačkajeva.
2. vieta - „Tupeņi-Rēzeknes vēlie” - Modris
Feodorovs, Edmunds Cīrulis, Aivars
Kalinka, Jānis Rudzinskis, Juris Stikāns,
Laura Koraļova.
3. vieta - „Čiliņš” - Oskars Eglītis, Elmārs
Kuningas, Edgars Gailītis, Raitis Galiņš,
Māris Ozols, Maruta Eglīte.

Kungi

Oskars Štrauss
Jānis Slišāns
Māris Priede

Aivars Ozoliņš
Māris Ciematnieks
Kaspars Gargurnis
Diāna Prāveca
Sandra Prāveca
Līga Varakāja

1. vieta 2. vieta 3. vieta 1. vieta 2. vieta 3. vieta -

Aleksandrs Terjohins
Intars Labsvārds
Edgars Petkuss
Kristīne Pusvilka
Elīna Rancāne
Ilze Bilinska

Paldies tiesnešiem, dalībniekiem
un visiem tiem, kuri palīdzēja
organizēt svētkus !
LINDA ZAĶE
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INFORMĀCIJA

Skolu teātri
Daugavpilī

Pēc sīvām “kaujām” teātru turnīros
un gūtām uzvarām uz Daugavpils lielo
Teātru festivālu devās divas Ķekavas
vidusskolas teātra sporta komandas.
Visa Daugavpils no 28. - 30. jūnijam
v i r m oj a teātr a g a is otn ē. Li e l aj ā
teātru festivāla gājienā Rīgas rajonu
p ā r s t āvēj a Ķe k av as u n Va n g a ž u
vidus skolas. Dienas paskrēja vēja
spārniem,skatoties teātra izrādes
un piedaloties turnīros. Atziņa tikai
viena – ir vērts četrus gadus strādāt
un cīnīties, lai būtu to skaitā, kuri
iegūst tiesības būt festivāla dalībnieku
rindās.
Teātra sporta trenere AIJA

NO MĪTA LĪDZ ŠODIENAI
Katra tauta savā kultūras mantojuma pūrā
glabā mītus, teikas, pasakas, bet kā to parādīt
un atklāt izrādē un pie tam vēl tā, lai citu tautu
pārstāvji saprastu, pieņemtu un novērtētu?
Šādu neparastu izaicinājumu pieņēma Katlakalna Tautas nama bērnu un jauniešu teātris
„Mēs”, piedaloties starptautiskajā projektā festivālā
Lietuvā „No mīta līdz šodienai”. Vairāku mēnešu
garumā smagi strādājot, tapa izrāde „Sena latviešu
teika”. Izrāde par mīlestību, attiecībām, nacionālām
bagātībām, kultūras vērtībām un neparastu
dzintaru, kuru apvij gadsimtos krāti noslēpumi.
Izrāde ir kļuvusi mīļa mums pašiem, un ar
patiesu prieku un sajūsmu pēc izrādes noskatīš anās mūs s veica jaunie teātra draugi no
Norvēģijas, Lietuvas un Igaunijas. Sarunas par
mūsu tautas tērpiem, dziesmām un tradīcijām
nerimās visu vakaru.
Festivāla gaitā pārsteidzām draugus arī ar savām Līgo tradīcijām un dziesmām.
Mūsu meitu pītie vainagi bija visskaistākie un košākie. Kaut arī Lietuvā svin Līgo
vakaru, dzied dziesmas un vij vainagus, pie svētku ugunskura latvieši spēja ienest savu
nacionālo noskaņu.
Festivālā piedalījāmies dažādās radošajās laboratorijās un kopīgi veidojām
noslēguma šovu-mistēriju par teikām. Lietuviešu draugi rūpējās, lai festivālā mēs
daudz ko iemācītos, tuvāk iepazītu Lietuvu, viņu kultūru un tradīcijas. Festivāls bija
spraiga darba piesātināts, bet arī bagāts ar brīnišķīgām atpūtas un izpriecu iespējām diskotēkas, koncerti, ekskursijas, nakts ugunskuri, peldēšanās un braukšana ar kanoe
laivām - nedēļas laikā tik daudz prieka un atklājumu.
Paldies visiem, kuri mūs ﬁnansiāli un morāli atbalstīja, gatavojoties dalībai festivālā,
un radot iespēju tur būt!
Bērnu un jauniešu teātra “Mēs”
režisore AIJA VITMANE

PAPILDUZŅEMŠANA

ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLA UZŅEM AUDZĒKŅUS 2006./2007.mācību gadam
UZŅEM AUDZĒKŅUS
1.klasē
Mācību ilgums 8 gadi šādās specialitātēs: Klavieres, čells, kora klase.
No 7 g. vecuma.
Mācību ilgums 6 gadi šādās specialitātēs: akordeons, kokle, ﬂauta,
saksofons, klarnete, trompete, mežrags un sitaminstrumenti.
No 9-10 g. vecuma
Sagatavošanas klasē visās specialitātēs
No 6 –7 g. vecuma

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI

KONSULTĀCIJAS

30.augustā pl.17.00

29.augustā
pl. 17.00 – 19.00

30.augustā pl.17.00

29.augustā
pl. 17.00 – 19.00

Iesniegumu pieņemšana no 29. septembra katru darba dienu no pl. 17.00 - 19.00 24. kabinetā.
Nepieciešamie dokumenti: 1. iesniegums (uz veidlapas), 2. audzēkņu dzimšanas apliecības, 3. medicīnas izziņa.
Informācija pa tālruni 7937502 katru darba dienu no 10.00 – 14.00.

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

REKLĀMA

PĻAVNIEKKALNA
SĀKUMSKOLA
Aicinām bērnus
no 2 – 5 gadu vecumam
apmeklēt

’’ Vinnijs Pūks’’
nodarbības

Nodarbībās:
• Zīmēsim, līmēsim
• Veidosim, griezīsim
• Dziedāsim, dejosim un
iesim rotaļās
Nodarbības notiks 2x nedēļā
Pirmdien, trešdien
11:30 – 12:30
Pieteikties līdz 1.augustam
Fitnesa klubā "Eliksīrs"
personīgi vai pa tālr.: 7937274
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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

Vasara, vasara, vasara...
Ķekavas bērni iepazīst Latgali

Brīnumpuķe

Kluba „Vairogs” šīs vasaras pirmās ekskursijas dalībnieki devās ceļā uz Daugavpils pusi, kur galvenie apskates objekti
šoreiz bija Pilskalnes dabas taka „Siguldiņa” ar Sprīdīša piedzīvojumu koka tēliem, svētozoliem, pilskalniem un citiem
brīnumiem; un nesen atdzimusī krāšņā Sventes muiža ar senlaicīgiem kamīniem un ... tanku kolekciju, kura atrodas patiešām
lieliski eksponāti. Kā vienmēr, ekskursijas noslēgumā bija pikniks ar desiņu cepšanu, bet drosmīgākie arī aizsāka peldēšanas
sezonu Daugavā, kurā ekskursijas dienā ūdens nemaz vēl nebija tik silts.

Konkursa „Sakoptākā sēta Ķekavas pagastā 2006”
vērtēšanas komisija sākusi pagasta sakoptāko sētu apskati.
Komisijas priekšsēdētāja Līga Badūne atradusi neparastu puķi
INGRĪDAS ZENIŅAS dārzā Katlakalnā. Pēc saimnieces teiktā tā ir dārza juka.

AIN
AINĀ
ĀRA EIHMAŅ
EIHMA
ŅA foto
AINĀRA
EIHMAŅA
Varbūt atsauksies kāds, kas zina šai puķei citu vārdu?
L.B.

Ne vien lasām, bet arī ceļojam
Arī šogad Katlakalna bibliotēka rīkoja nu jau tradicionālo ekskursiju, šoreiz – uz Lietuvas literārajām un vēsturiskajām
vietām. Galvenais brauciena virziens – Kauņa, pa ceļam apmeklējot Krusta kalnu, kur katrs varēja atstāt savas bēdas un
nelaimes. Apskatījām arī Tituvēnu
klosteri – Lietuvas arhitektūras pērli.
Kauņa sagaidīja ar nepieredzētu
karstumu, bet par spīti tam izstaigājām
gan vecpilsētu, gan apmeklējām Doma
katedrāli un muzejus.
Mājupceļā vērojām neaizmirstamās
ainavas gar Nemunas krastu un bez
pūlēm iekarojām arī vēsturiskos 14. gadsimta pilskalnus, kurus krustnešiem
savulaik ieņemt tā arī neizdevās. Kā
stāsta teika, vienā no tiem guldīts ievērojamais lietuviešu lielkņazs Gedimins.
Esam priecīgi par braucienu un
sakām paldies par atbalstu pagasta
padomei un tās priekšsēdētājai Dzintrai
Maļinovskai.
DAIGA DINSBERGA,
Katlakalnieši pie Raudones pils, kuras vairāk nekā 30 m augstais tornis diemžēl
Katlakalna bibliotēkas vadītāja
kadrā neietilpa...

Diena kā sapnis
9. jūlija rītā rokdarbu klubiņa „Labietes” dalībnieces devās
ceļā uz Nītaures pagasta „Sērbiņiem”, kur ar mastā uzvilktu
valsts karogu mūs sagaidīja mājas saimnieki Baiba un Gvido
Baloži. Uz salidojumu bija ieradušies arī Rīgas studijas
„Atkalnis”, Baldones studijas „Tērce” dalībnieki un Zaubes un
Nītaures rokdarbnieki.
Pie bagātīgi klātā galda sēdās 43 cilvēki, un raisījās radošām
idejām bagātas sarunas draudzīgā atmosfērā. Nama saimnieks

mūs cienāja ar tikko ievāktu bišu medu, bet namamāte veda
ekskursijā pa Sērbiņu muižas takām. Pļavās salasījām āboliņa,
vīgriežu, liepu ziedus un lazdu lapas tējai, izpeldējāmies
Sērbiņu ūdenskrātuvē un jutāmies kā no jauna piedzimušas.
Par šo ekoloģiski tīro dabas stūrīti, kur meža dzīvnieki bez
bailēm nāk veldzēt slāpes piemājas dīķī, gribas teikt – kā
Ēdenē. Šī diena mums aizritēja kā skaists sapnis, kā mirklis.
VERONIKA BEIERMANE

Kaimiņzemē Lietuvā
Nesen grupa ķekaviešu devās ekskursijā uz kaimiņzemi
Lietuvu. Pirmā pietura – Birži, neliela pierobežas pilsētiņa.
Tur apskatījām Radzivilu dzimtas pili labi kopta parka vidū,
apkārt nocietināti vaļņi ar paceļamo tiltu ezera krastā. 525 m
garais koka tilts pāri ezeram ir garākais Lietuvā. Īpatnēja, pat
baisa vieta ir karsta kriteņu rajons ar Karvutes Olu – 8 m dziļu
iegruvumu, kurā reiz pat iekritusi govs.
Tālāk mūsu ceļš aizved uz maz zināmu skaistu svētvietu,
kur pirms 30 gadiem uz ezera esot parādījusies Dievmāte.
Starp diviem ezeriem esoša vieta skaisti sakopta un ziediem
izpušķota. Piebraucot šai vietai, saulīte spoži uzspīdēja pāri
ziedošajām ievām un pieneņu pļavām.
Stelmužē baznīciņas parkā aplūkojām 2500 gadus veco
ozolu, kurš vēl turpina zaļot, neskatoties uz lielo vecumu. Pati
baznīciņa 16. gadsimtā uzcelta bez naglām. Tajā interesanti
kokgriezuma svēto tēli.
Un tad esam iebraukuši Augštaitijas nacionālajā parkā,
kur apskatām senās biškopības muzeju Stripeikiai. Skaistā
uzkalniņā, kam apkārt tek upīte, izvietoti visdažādākā
izmēra un materiāla bišu stropi un kokgriezumi. Pirms Viļņas
ierodamies jaunatklātajā Eiropas centrā. Par Eiropas naudu

tiek veikti grandiozi labiekārtošanas darbi. Citu valstu karogu
vidū plīvo arī Latvijas sarkanbaltsarkanais.
Eiropas parkā brīvā dabā izstādīti slavenu pasaules
mākslinieku tēlniecības darbi. Daži radīti ar patiesu izdomu.
Otrā diena sākas ar kūrortpilsētas Birštonas apskati
Nemunas krastā. Visi uzkāpjam Vitauta pilskalnā, skats
neaizmirstams, visapkārt sakopts parks ar Vitauta pieminekli,
lejā plūst Nemuna. Pilskalns nekad karos neesot ieņemts.
Vēl Birštonā apmeklējām baznīcas muzeju.
Tad esam nokļuvuši Lietuvas dienvidos tuvu Polijas
robežai. Apmeklējam Grūtu parku, kur plašā meža masīvā
izvietoti no 1989. gada demontētie, no visas Lietuvas
atvestie padomju laika pieminekļi. Viss izveidots tā, kā bija
padomju laikos, arī suvenīri atbilst tā laika garam. Iekārtota
arī dzīvnieku apskates vieta. Takās sastopami daudz tūristu,
arī no Vācijas un Holandes. Un tad garām Kauņai braucam
uz Šiluvas pilsētiņu, kur Dievmātes parādīšanās vietā
uzcelta grandioza kapela. Iegriežamies arī Krusta kalnā, un
tuvojamies robežai. Skaistā ekskursija ziedošajā Lietuvā
beigusies. Domās vēl bieži gribēsies tur atgriezties.
INTA
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Uz ceļa – ar
vadītāja apliecību
Par spīti karstumam, grupa Ķekavas bērnu varonīgi
apmeklēja velosipēdu vadīšanas apmācības nodarbības. Lai
gan uz eksāmenu visi nesadūšojās ierasties un ne visiem arī
izdevās šajā reizē to nokārtot, tomēr šajās dienās uz mūsu

ceļiem kā pilntiesīgi satiksmes dalībnieki parādīsies atkal
jauni velosipēdisti ar tikko iegūtajām vadītāja tiesībām
kabatā. Apsveicam un aicinām piebiedroties viņu pulkam. Uz
veloapmācības nodarbībām joprojām var pieteikties Ķekavas
municipālajā policijā vai pa tālr. 7937102, 8633110.

Kvadrocikls – tas
ir nopietni!
Par to pārliecinājušies tie zēni, kas klubā „Vairogs” pirmie
apguva pagasta padomes dāvāto kvadrociklu vadīšanas
iemaņas. Apmācības sākās ar teorētisko kursu – un prakse ātri
pierādīja, ka bez tā nekāda braukšana nesanāk – lielīgais, bet
neveiklais braucējs nekur tālu netika.

Nodarbību gaitā zēni apguvuši arī drošības tehnikas
noteikumus, kvadrociklu tehnisko apkopi un sagatavošanu
braukšanai, kā arī paši sagatavojuši braukšanas trasi. Viņi kļūs
par instruktora palīgiem nākamajām apmācības grupām.
Lai pieteiktos braukšanas apmācībām, nepieciešama
vecāku rakstiska atļauja un ārsta izziņa par veselības stāvokli.
Jo kvadrocikls – tas tiešām ir nopietni!
AINĀRS EIHMANIS

SPORTA ĪSZIŅAS

NOTIKUMS

21. jūlijā noslēdzās Latvijas kausa ﬁnālturnīrs
regbijā. Čempionu titulu trenera Ulda Bautra vadībā
izcīnīja Stats/Ķekava komanda.
* * *
Lielvārdē “Canadian Cup 2006” ﬂorbola turnīrā
komanda Ķekava ieguva 2. vietu.
* * *
Jūlija sākumā Daugavpilī risinājās Latvijas sporta
veterānu savienības 43. sporta spēles. Basketbolā Rīgas
rajonu 45+ vecuma grupā pārstāvēja Ķekavas senioru
komanda, kas sekmīgi aizvadīja sacensības. Sīvā cīņā
piekāpjoties tikai Rīgas pilsētas un Tukuma komandām,
izcīnījām 3. vietu.
Par medaļniekiem kļuva: Andris Eglītis, Egīls Blaubergs,
Atis Riekstiņš, Edvīns Dreibergs, Gunārs Lazda, Jānis
Freibergs, Jānis Mačs un Aigars Lapsa.
Sacensības notika arī citos sporta veidos. Gunārs Lazda
lodes grūšanā izcīnīja 2. vietu.
ANDRIS EGLĪTIS

ATSKATS UZ RALLIJU
1. un 2. jūlijā Ķekavas, Vecumnieku un Daugmales
apkārtnē notika tradicionālais mini rallijs „Ķekava 06”, kas
vienlaikus bija arī LR mini rallija Čempionāta 3. posms. Uz
startu pulcējās 77 ekipāžas piecās klasēs.
Uz starta svētdienas rītā izgāja tādas ekipāžas kā Matīss
Mežaks/Miķelis Mežaks, Raimonds Strokš/Anrijs Jesse,
Krišjānis Caune/Vilnis Vitkovskis, Andis Neikšāns/Edgars
Utāns, ko vairāk esam paraduši redzēt sporta auto rallija
trasēs.
Spraiga cīņa izvērtās par otro vietu klasē 4WD+, jo uz
starta ar automašīnu Mazda bija stājies ilggadējs rallists
Vilis Bulāns, kas šoreiz ar savu pieredzi meistarībā pieveica
Robertu un Normundu Vuguļus, kas palika trešajā vietā.
Savukārt uzvaras laurus šajā klasē plūca Jānis Dūcis/
Aivars Anevics, kas jau var sākt domāt par čempiona titula
atkārtotu iegūšanu.
Klasē 4WD pirmais trijnieks: 3. vieta – Gatis Balgalvis/
Lauris Kaktiņš, 2.vieta – Arvis Arums/Arnis Krasovskis,
1.vieta – Gints Blaus/Kārlis Igals.
Ieskaites grupā „1,6+” savu pārākumu kārtējo reizi
pierādīja Latvijas rallija fenomens – Jānis Kārkliņš, kas pēc
maza pārtraukuma atkal bija redzams mini rallija trasē.
Šoreiz stūrmaņa krēslā pieredzējušais stūrmanis Armands
Šimkus. Otro vietu un pirmo kausu savā auto sportista
karjerā izcīnīja Uldis Apsītis/Māris Liepiņš, kuri parādīja gan
savu, gan uz šo sezonu iegādātā jaunā rallija auto („Renault
Clio”) potenciālu, bet trešo vietu ieguva Raivo Pikke un
Artis Dreimanis.
Diemžēl šoreiz tehnisku iemeslu dēļ nevarēja piedalīties
grupas „1,6” pašreizējais līderis Zigurds Kalniņš, tāpēc
pirmās vietas laurus plūca Zigurda sīvākais konkurents
Andris Andiņš/Māris Ešmanis. Otrā vietā rallija debitanti
Mārtiņš Lapsa/Kristaps Lapsa, bet trešā vieta – Jurim
Zepam/Andrim Hartmanim.
Aizraujoša cīņa izvērtās arī starp ROAD klases automašīnām, kuras nav aprīkotas ar drošības karkasiem.
Negaidīti pirmo vietu izcīnīja Mārcis Ķenavs/Armands
Ķenavs, aiz sevis atstājot gan Raimondu Bērziņu/Oskaru
Grāvīti, gan pieredzējušos braucējus Māri Freibergu/Itaru
Siliņu.
Komandu ieskaitē 3. vieta – Auto Stils Rally Team,
2. vieta – Veģiem, bet 1. vieta – Kurzeme – DnB Nord.
Rallija organizatori vēlas teikt paldies iedzīvotājiem par
sapratni un, cerot uz atsaucību, tikties atkal nākamgad!

Deputāti un uzņēmēji: kurš - kuru?

Ar atraktīvām sacensībām jaukā piekt dienas
novakarē, iespējams, aizsākās jauna tradīcija Ķekavas
pagasta dzīvē – uzņēmēju, pašvaldības darbinieku
un deputātu sporta diena. Lai gan ar personiski
adresētiem ielūgumiem bija aicināti visu pagasta
uzņēmumu un iestāžu pārstāvji, bet pieteiku šos
drosminieku skaits tomēr bija mazāks, nekā gaidīts,
taču atnākušajiem cīņas sparu tas nemazināja un
jautrības netrūka. Kā pieklājas sacensībās, bija gan
uzvarētāji, gan balvas, un lielajā bumbas spēlē ar
dvieļiem pretī stājās uzņēmēju un deputātu izlases.
Jautājums – kurš kuru? – palika bez atbildes, jo
kā dzīvē, tā sportā ne vienmēr svarīgākā ir uzvara
skaitļos, punktos, sekundēs.
Sacensību mirkļus iemūžināja
MĀRIS BELOVS
un GUNTA LAPIŅA

ILZE APERĀNE
PATEICĪBA
Izsaku pateicību Ķekavas pagasta padomei, P/F „Ķekava”,
izstāžu kompleksam „Rāmava”, ﬁrmai „Simekss”, „Ķekavas
Sadzīves servisa centram” un municipālajai policijai par
atbalstu auto rallija “Ķekava 06” organizēšanā.
Rallija organizators JURIS APERĀNS

PAZIŅOJUMS
Rīgas rajona bērnu un jaunatnes sporta skolas
mākslas vingrošanas nodaļa sagatavošanas grupā
uzņem jaunas dalībnieces vecumā no 4 – 7 gadiem.
Profesionālu treneru vadībā jūsu bērniem būs
iespēja uzlabot ﬁzisko sagatavotību, veidot stāju,
apgūt horeogrāﬁjas pamatus, kā arī gūt panākumus
sportā.
Nodarbības notiks Ķekavas sākumskolas sporta
zālē un Ķekavas sporta klubā.
Uzņemšana Ķekavas sporta klubā no 7. augusta
plkst. 18 līdz 19.
Trenere Natālija Čekita, tālr. 6061117, 7937097.
Horeogrāfe Rita Harlapa, tālr. 6590043, 7936054.

FAKTS

Nevienam ne asakas!
Ar tādu rezultātu beidzās
Ķekavas entuziastu grupas rīkotās makšķerēšanas sacensības
Daugavā. Karstā laika dēļ zivis
atteicās ar makšķerniekiem
sadarbo ties, lai gan tuvāku
kon taktu nodibināšanai viens
no viņiem pat varonīgi izmēr cē jās dzelmē. Tomēr vīri
nenožēlo brīvā dabā kopīgi
pavadītās stundas un asina
āķus nākamajam turnīram ar
īstu makšķernieku nebeidzamo
cerību uz lielajiem lomiem. Lai
veicas – vai varbūt ne asakas?
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[Doles nodaļai tās esot notikušas pļaviņā starp
Ķekavas upi un Doles tautas namu; bet tuvāku
ziņu man nav. Lūdzu atsaukties zinātājus!];
17. un 18. jūnijā – lielie Aizsargu sporta svētki
Rīgā; 25. jūnijā – 5. Rīgas APSK Katlakalna sporta
pulciņa svētki Katlakalnā; 22. un 23. jūlijā –
5. Rīgas APSK meistarsacīkstes vieglatlētikā;
1. augustā – sākums Zemgales apgabala
meistarības izcīņai futbolā; no 6. līdz
13. augustam – 7. Vispārējie Latvijas sporta
svētki; no 17. līdz 20. augustam – aizsargu
vispārējās meistarsacīsktes Rīgā; ut. Un, lūk, jau
minētajos VII Vispārējos sporta svētkos, startējot
5. Rīgas aizsargu pulka komandas sastāvā, Jānis
Stendzenieks kļuva par Latvijas čempionu,
aizraidot šķēpu 62,45 m (bet viņa novadnieks un
komandas biedrs E. Jēkabsons ieguva 2. vietu
gan lodes grūšanā, gan diska mešanā). Politiskās
pārmaiņas nākamajā gadā aizsargu saimes
sportistiem vairāk liek raizēties par savas
dzīvības saglabāšanu, nekā par sportiskās
formas uzturēšanu un rezultātu uzlabošanu. Pēc
gada – atkal pārmaiņas; taču vācu okupācijas
vara jau 1941. gada nogalē atļāvusi dibināt
sporta biedrību “Daugavieši”, kurā iesaistās
daudzi kādreizējie aizsargu sporta pulciņu
dalībnieki, arī – mūsu novadnieki. Atjaunojas arī
sacensības ‘Gospēdā’. Jau 1942. gadā reģistrēts
jauns Latvijas rekords: Jānis Stendzenieks šķēpu
aizmetis 69,36 m. “Sporta Pasaule” 1943. g.
18. janvārī raksta: “Skaistāko ziedu mūsu
vieglatlētikas rekordu rožu dārziņā pagājušajā
sezonā iedēstījis Jānis Stendzeniek s
(“Daugavieši”). Ar 69,36 m tālu raidījumu viņš ir
pirmais latvietis, kas tik ievērojami pietuvojies
70 m robežai, kuras pārsniedzēji jau nes pasaules
klases šķēpraiža vārdu. Par to Stendzeniekam arī
tika skaistākās balvas. Tāpat kā visi rekordisti
viņš saņēma diplomu, bez tam vēl arī miniatūru,
bronzā veidotu šķēpa metēja ﬁgūru un, pats
galvenais, Matti Jervinena un Irjo Nikanena
zemē ražotu šķēpu. [..] Ar jauno somu šķēpu
Stendzenieks tad lai nu ieraksta savu vārdu
šogad to vīru vidū, kam bijis pa spēkam uzvarēt
70 m tālumu! Tāpat kā mūsu eksrekordists Otto
Jurģis, arī Stendzeniek s nav no augumā
briesmīgi lielajiem un plecīgajiem vīriem. Un,
gluži kā Jurģis, neskaitās viņš šodien vairs arī
jaunais zēns. 8. februārī Stendzenieks kļūs jau 30
gadus vecs. Tas nozīmē, ka jauneklis iedevies
vīra kārtā. Liekas, ka Stendzeniekam visas lietas

VIDE

REKLĀMA

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.

Ja vēlaties kļūt par mīļu un gādīgu saimnieku kādam no šiem vai citiem pamestiem
dzīvniekiem, zvaniet pa tālruni 7500491, “Dzīvnieku draugs”. Par mums - www.dzd.lv
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APSVEIKUMI
Vai tu zini, kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai,
Tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.
(J. Peters)

SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

Salons „SAMORA”

Ķekava, Nākotnes iela 2, „Ķekavas kodols”, tālr. 9777474

piedāvā apmeklēt
- solāriju ULTRA TAN,
- infrasarkano staru kabīni HARMPNY,
- iegādāties kvalitatīvu sauļošanās kosmētiku,
nagu kopšanas līdzekļus, dāvanu kartes.

Pastāvīgajiem klientiem un studentiem,
skolēniem atlaides.

LĪDZJŪTĪBAS
Iziris sapņu puķu vainags,
Zila debess ietīta tumsā –
Nestaigāti guļ tālie ceļi –
Un lietutiņš raud.
(Aspazija)

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
JĀŅA MUKĀNA (dz. 1929. g.),
LIDIJAS STUDENCOVAS (dz. 1918. g.),
EDGARA LODZIŅA (dz. 1936.g.),
PĀVELA ANDŽĀNA (dz. 1941. g.),
AUSMAS RUNČAS (dz. 1926. g. ),
ILMĀRA IVĀNA (dz. 1929. g.),
ANTONA SUŠKO (1930. g.),
INGAS BERKINAS (dz. 1967. g.)
aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka līdzjūtību
tuviniekiem.

