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NOTIKUMS

JAUNO MĀCĪBU GADU UZSĀKOT

1. septembrī mācības Ķekavas skolās uzsāka 1017 audzēkņi, no tiem pirmajā klasē - 89. Viņus sveica pagasta padomes priekšsēdētāja Dzintra Maļinovska un priekšsēdētājas vietnieks Igoris Malinauskas.

Cienījamie Ķekavas
mācību iestāžu pedagogi!
Ķekavas pagasta padome sirsnīgi sveic jūs profesijas
svētkos – Skolotāju dienā! Paldies par jūsu ieguldījumu jaunās
paaudzes audzināšanā un izglītošanā, par aktīvu līdzdalību
pagasta sabiedriskajā dzīvē! Lai prieks un gandarījums par
paveikto, lai radošām idejām bagāti un optimisma pilni
nākotnes plāni!
ĶEKAVAS PAGASTA PADOME

SVĒTKU PRIEKAM
13. oktobrī plkst. 20.00 Ķekavas kultūras namā
pagasta pedagogu nominācijas pasākums

“Sirds bagātība nesarūs”.
PII “Ieviņa” jauno piebūvi atklājot, lentu pārgriež
bērnudārza vadītāja Biruta Jokste.

Pasākumu vadīs aktieris Guntis Skrastiņš,
muzicēs grupa “No pusvārda”.
Pieteikties pie A. Grigales, tālr. 28663696.

Pļavniekkalna sākumskolas audzēkņus uzrunā pagasta padomes
priekšsēdētāja vietnieks Indriķis Teivāns.

A. Eizenbergas foto
Svētki! Tos sadarbībā ar Ķekavas pagasta padomi pirmajā septembrī sarīkoja SIA “Ķekavas broileri” - ar dejām, sacensībām, degustācijām, Runci Rūdi un inspektoru Bebru, un neiztrūkstošo Gaili...
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INFORMĀCIJA

7. oktobrī – 9. Saeimas vēlēšanas

KO LĒMA PAGASTA PADOME

Balsošana notiks no plkst. 7 līdz 22

PAR LĒMUMU ATCELŠANU
25. augusta pagasta padomes sēdē tika izskatītas Reģionālās attīstības un
pašvaldības lietu ministrijas vēstules sakarā ar pagasta padomes 2003. gada
17. janvāra sēdes lēmumiem par Ķekavas pagasta pašvaldībai lietošanā piešķirtiem
meža nogabaliem. Padome nolēma minēto lēmumu neatcelt, jo minētie nogabali
nepieciešami pagasta autonomo funkciju nodrošināšanai, saimnieciskās darbības
attīstībai un pagasta plānveidīgai izaugsmei. Sakarā ar to, ka Ķekavas pagastā ir bijušo
zemes īpašnieku mantinieki, kas nav pilnībā atguvuši mantojamo zemi, šī jautājuma
atrisināšanai 30. augusta ārkārtas sēdē tika atcelti lēmumi par zemes „Mežs Nr. 42” un
zemes „Mežs Nr. 43” ar kopējo platību 11,11 ha, kā arī 2006. gada 21. jūlija lēmums par
zemes gabala „Galenieki” 1,9 ha platībā piešķiršanu lietošanā pašvaldībai.

Cienījamie vēlētāji!
Ķekavas pagastā izveidoti trīs vēlēšanu
iecirkņi:
- Ķekavas kultūras namā, Ķekavā,
Gaismas ielā 17, tālr. 7937940,
atbildīgā persona Vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Diāna Grosberga;
- Katlakalna tautas namā Pļavniekkalna
ielā 35, tālr. 7938960, atbildīgā persona
vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētāja Aija
Vitmane;
- Pirmsskolas izglītības iestādē
„Zvaigznīte”, Ķekavas pag. Vallaučos,
atbildīgā persona Kaija Strode.

Atcerieties!
1. Dodoties balsot, jāņem līdzi pase (vēlams
pārbaudīt derīguma termiņu).
2. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs
ierasties vēlēšanu iecirknī, ir iespēja nobalsot savā
atrašanās vietā.
3. Lai pieteiktos balsot atrašanās vietā, jāuzraksta
iesniegums Ķekavas pagasta vēlēšanu komisijai,
kurā jānorāda: vārds, uzvārds; personas kods;
precīza adrese, kur vēlēšanu komisijai jāierodas;
telefona numurs. Iesniegums jāparaksta un no
27. septembra līdz 7. oktobrim jāpalūdz nogādāt
vēlēšanu iecirknī.
4. Iesniegumus balsošanas organizēšanai vēlētāja
atrašanās vietā vēlēšanu komisija pieņems arī
vēlēšanu dienā. Tomēr jāņem vērā, ka pie vēlētājiem, kuru iesniegumus vēlēšanu komisija saņems
iecirknī 7. oktobrī pēc plkst. 12, vēlēšanu iecirkņa
komisija dosies tikai tad, ja būs iespējams to izdarīt
līdz iecirkņa slēgšanai plkst. 22.

Vēlētājiem – Latvijas Republikas pilsoņiem –
šajā dienā ir tiesības nobalsot jebkurā
vēlē ša nu iecirknī Latvijā, līdzi ņemot pasi.
Vēlēšanu komisija aicina jau laikus pār baudīt pases derīguma termiņu (2006. gada
7. oktobris).
Autobusu kustības graﬁks vēlēšanu dienā

VĒLĒŠANU IECIRKŅU DARBA LAIKS
27. septembrī
28. septembrī
29. septembrī
30. septembrī
1. oktobrī
2. oktobrī
3. oktobrī
4. oktobrī
5. oktobrī
6. oktobrī

no plkst. 17 līdz 21
no plkst. 17 līdz 21
no plkst. 17 līdz 21
no plkst. 10 līdz 14
no plkst. 10 līdz 14
no plkst. 17 līdz 21
no plkst. 17 līdz 21
no plkst. 17 līdz 21
no plkst. 17 līdz 21
no plkst. 17 līdz 21

7. oktobrī
Vēlēšanu nodrošināšanai un vēlētāju ērtībai kursēs
autobuss pa sekojošu maršrutu
Plakanciems – Ķekavas kultūras nams:
• plkst. 8.00 – Mellupi, 8.10 – pie ozola, 8.15 –
Mežinieku pasts, 9.00 – Ķekava.
Atpakaļ uz Plakanciemu no Ķekavas plkst. 10.00
• plkst. 10.30 – Mellupi, 10.40 – pie ozola, 10.50 –
Mežinieku pasts, 11.00 – Ķekava.
Atpakaļ uz Plakanciemu no Ķekavas plkst. 12.30.
Ķekavas pagasta vēlēšanu komisija

28. septembrī pulksten 18 Ķekavas kultūras namā
tikšanās ar bērnu un ģimenes lietu ministru AINARU BAŠTIKU.

NEPAGURT UN NEAPDZIST!
Šis rudens ir saspringtu pārdomu un nopietnu lēmumu pieņemšanas laiks – pēc dažām dienām
mēs balsosim par jaunas Saeimas deputātu ievēlēšanu. Izvēle nav viegla un lēmums katram jāpieņem
pašam. Priecē, ka vairākos kandidātu sarakstos ir arī mūsu pagasta cilvēki. Novēlēsim viņiem veiksmi
un priecāsimies par katra panākumiem! Lai kurš no viņiem tiktu ievēlēts, esmu pārliecināta, ka tas
visādā ziņā nāks par labu arī mūsu pagastam.
Ķekavas izglītības iestādes veiksmīgi uzsākušas jauno mācību gadu. Esam gandarīti, ka durvis
vēra atjaunotās Latvijas laikā pirmā mūsu pagasta jaunbūve – pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa”
piebūve, ko ar lielu mīlestību tagad jau iekārtojušas bērnudārza audzinātājas, izvietojot bērnu
darbiņus, atnesot no mājām zaļos augus, papildinot rotaļlietu un mācību līdzekļu krājumus arī
ar pašdarinātām lietām. Četras grupas tagad vada dienas gaišās, saulainās, plašās telpās, un tas ir
vislielākais prieks un ieguvums. Pašvaldība iespēju robežās centās dot ﬁnansiālu ieguldījumu katras
mācību iestādes apstākļu uzlabošanai, bet vajadzību ir tik daudz, ka ne visas varējām apmierināt
šogad. Turpināsim šo procesu nākamgad un tālākajos gados.
Tāpat ir gandarījums par to, ka nevienā pagasta mācību iestādē nepalika brīvas pedagogu štata

PAR ZEMES PIEŠĶIRŠANU PAGASTA PAŠVALDĪBAI
Pašvaldības funkciju izpildei nolemts piešķirt pastāvīgā lietošanā Ķekavas pagasta
pašvaldībai zemes gabalu „Vecie Katlakalna kapi” 1.68 ha platībā.
PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
Piešķirts sekojošs ﬁnansējums: pabalsti par sabiedriski lietderīgajiem darbiem –
218.40 lati, medicīnas pakalpojumu apmaksai 34 maznodrošinātiem iedzīvotājiem –
934.06 lati, 6 maznodrošinātu iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā virtuvē – 133.45 lati,
briļļu iegādei vienam cilvēkam – 30 lati, zobu protezēšanai 4 cilvēkiem - 200 lati, divi
pabalsti sakarā ar dvīnīšu piedzimšanu – katrs 500 latu apmērā.
PAR NODOKĻU PARĀDU DZĒŠANU
Nolemts dzēst bankrotējušo uzņēmumu nodokļu parādus: SIA „Līgatnes
iepakojumi” - 54.37 lati, SIA „Auto realizācijas centrs” - 11.25 lati.
PAR PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENIEM
Nolemts apmaksāt pieredzes apmaiņas braucienus pagasttiesas priekšsēdētājai
S. Trumpekojai un pašvaldības darbiniecēm D. Auželei, B. Knospiņai.
PAR AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU
Nolemts veikt izmaiņas 2006. gada 31. marta sēdes lēmumā un lūgt atļauju
aizņēmuma saņemšanai 487 150 latu apmērā ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcijai
ar ūdens atdzelžošanas stacijas un artēziskās akas būvniecību un administratīvā
centra tehnisko projektu izstrādāšanai zemes gabalā „Ābeļdārzs”.
PAR IZSLĒGŠANU NO PAŠVALDĪBAS BILANCES
Sakarā ar privatizēšanu no pašvaldības bilances izslēgti 9 dzīvokļi Ķekavas
ciematā, Valdlaučos un Rāmavā.
PAR GROZĪJUMIEM DEPUTĀTU DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU
NOLIKUMĀ
Sakarā ar to, ka pagasta deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums
ir pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu, nolikumā izdarītas izmaiņas un paredzēts
pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu sešu amatalgu apmērā.
PAR ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU
UN PAŠAPMAKSAS GRUPU MĀCĪBU MAKSU 2006./2007. MĀCĪBU GADAM.
Apstiprināts Ķekavas mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzﬁnansējumu
2006./ 2007. mācību gadam:
• Skolas kursos – Ls 5 mēnesī;
• Sagatavošanas klasēs – Ls 3 mēnesī.
Minētie ﬁnanšu līdzekļi ieskaitāmi mākslas skolas budžeta kontos un izmantojami
Izglītības likumā noteiktajām vajadzībām (mācību līdzekļu, materiālu iegādei, iestādes
attīstībai, aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai).
Pašapmaksas grupu mācību maksas 2006./2007. mācību gadam:
• Pirmsskolas vecuma grupās – Ls 8 mēnesī;
• Kursi zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā – Ls 25 mēnesī.
Minētie ﬁnanšu līdzekļi ieskaitāmi mākslas skolas budžeta kontos un izmantojami
mācību materiālu iegādei, pedagogu darba algām un darba devēja sociālā nodokļa
maksājumiem, pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai.
PAR PAGASTTIESAS LOCEKĻA IEVĒLĒŠANU
Par pagasttiesas locekli ievēlēta Lija Neilande.

PAZIŅOJUMS

ATGĀDINĀJUMS ĶEKAVAS PAGASTA DZĪVNIEKU TURĒTĀJIEM
Jau pagājuši divi mēneši, kopš bija jāreģistrē suņi un kaķi, kas pieder Ķekavas pagastā dzīvojošiem
dzīvnieku turētājiem. To ir izdarījusi tikai daļa no viņiem.
Atbildība par šo noteikumu pārkāpumu paredzēta Ķekavas pagasta saistošajos noteikumos. Tāpat
atgādinu vairākus dzīvnieku turētāja pienākumus, kuru neievērošana var novest pie negatīvām sekām
gan dzīvnieka turētāju, gan pašu dzīvnieku.
Jebkura dzīvnieku turētāja pienākums ir saudzēt dzīvniekus, to veselību, nepieļaut cietsirdīgu
apiešanos ar tiem, aizsargāt cilvēkus no dzīvnieku apdraudējumiem. Agresīvi suņi jāved pastaigā pavadā
un ar uzpurni. Piemēram, vecajā Ķekavā nesen bija gadījums, ka pastaigā izvestam sunim uzbruka no
saites atrāvies Stafordšīras terjers. Aizsargājot savu suni, kostas brūces guva suņa saimnieks, bet viņa
sieva – hematomu. Šo gadījumu tagad izmeklē policija.
Reģistrācijas žetoni, ja tādi atrodas pie dzīvnieka kakla siksnas, palīdzējuši vairākiem suņu saimniekiem
atrast savus suņus, ka bija noklīduši.
H. BAUMERTS,
Ķekavas pagasta veterinārārsts
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FOTOREPORTĀŽA

JAUNA DZĪVE JAUNĀS MĀJĀS
1.septembrī durvis vēra pirmsskolas iestādes “Ieviņa” jaunā piebūve. Plašajās un gaišajās telpās sākusies jauna dzīve gan bērniem, gan pedagogiem.

GUNTAS LAPIŅAS foto

PAZIŅOJUMI
2006. gada 16. augustā Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes pagasta, Ķekavas pagasta
un Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu regulators ir pieņēmis lēmumu Nr.6/2006 par jauna
sabiedrisko pakalpojumu tarifa apstiprināšanu akciju sabiedrībai „L&T HOETIKA”, kas veic sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Valdlauču, Rāmavas un Rudzāju dzīvojamos masīvos.
Lēmumā noteikts, ka no 2006. gada 1.oktobra cieto sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā CSA)
apsaimniekošanas tarifs ir 5,00 Ls/m3 + PVN 5%. (Iepriekšējais tarifs bija 2,72 Ls/m3 + PVN 5%.)
Sakarā ar augstāk minēto, lai nodrošinātu kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, SIA „OLEKTE”,
ir veikusi CSA apsaimniekošanas tarifa izstrādi 2006.-2008. gadam:
Iedzīvotājiem (ﬁziskām personām) Juridiskām personām -

0,856 Ls/cilv. (bez PVN), 0,899 Ls/cilv. (ar PVN)
5,933 Ls/m3 (bez PVN), 6,230 Ls/m3 (ar PVN)

CSA apsaimniekošanas tarifa izstrādāts, pamatojoties uz LR MK 2005. gada 22. februāra
noteikumiem „Kār tība, kādā nosakāma mak sa par dzīvojamās mājas uz turēšanu un
apsaimniekošanu”, ņemot vērā LR MK 2001. gada 26. jūnija noteikumus Nr. 281 „Sabiedrisko
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”, kā arī izmantojot SIA
„OLEKTE” 2005. gada un 2006. gada darbības rādītājus, pakalpojumu cenas un veicot to analīzi.
Tarifs apstiprināts Ķekavas pagasta padomes un SIA „Olekte” dalībnieku 2006. gada
19. septembra sapulcē (lēmums Nr. 19), stājas spēkā no 2006. gada 1. novembra.
SANDRA STŪRĪTE,
SIA „Olekte” rīkotājdirektore

Sakarā ar SIA “Getliņi – EKO” pakalpojumu tarifa celšanos, tiek mainītas sadzīves atkritumu
izvešanas cenas visās Ķekavas pagasta teritorijas struktūrvienībās, tai skaitā arī SIA “Ķekavas nami”
apsaimniekošanas zonā.
SIA „Ķekavas nami” informē, ka ar 2006. gada 1. novembri SIA „Ķekavas nami” apkalpes zonā
maksa par sadzīves atkritumu izvešanu tiek noteikta 0.94 Ls no cilvēka (bez 5% PVN).
SIA „ĶEKAVAS NAMI”
administrācija
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Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome
aicina darbā zemes ierīkotāju – mērnieku
Prasības: prasme strādāt ar MS Oﬃce programmām;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.
• atbilstoša izglītība (var būt augstskolas pēdējo kursu students).

Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome
aicina darbā teritorijas plānotāja speciālista amatu
Prasības: arhitekta izglītība (var būt pēdējo kursu students);
• prasme strādāt ar MS Oﬃce programmām;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome
aicina darbā būvinspektoru(-i)
Prasības: tehniskā izglītība;
• būvniecības kontroles tiesību apliecinošs dokuments;
• prasme strādāt ar MS Oﬃce programmām;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte;
• vēlama autovadītāja apliecība.
Konkurētspējīgs atalgojums un sociālās garantijas
strauji augošā Ķekavas pagastā garantētas!
Jūsu pieteikumus (motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu (kopiju)
un CV) lūdzam iesniegt līdz š.g. 30. oktobrim Rīgas rajona Ķekavas pagasta
padomē sekretārei – administratorei vai nosūtīt pa pastu:
Gaismas ielā 19/9, Ķekava, Rīgas raj., LV - 2123
e – pasts: padome@kekava.lv
Tālrunis uzziņām – 7935803

ZIŅAS

31. augustā Ķekavas pagastā
svinīgi tika iemūrēts pamatakmens
jaunam industriālam parkam
„Dominante”, kurš būs lielākais
šāda veida uzņēmums Baltijas
valstīs. Tā kopējā zemes platība
a i z ņ e m 65 h e k t ā r u s . P l ā n o t s
pirmo kārtu nodot ekspluatācijā
2007. gada mar tā. Dominantes
parka investori sagādāja patīkamu
pārsteigumu - 20 000 Ls ziedojumu
Ķekavas pagasta kultūrvēsturiskā
mantojuma atjaunošanai.
AGITAS EIZENBERGAS foto
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NOTIKUMS

AFIŠA

IEGUVUMS – PRIEKS UN
VĒRTĪGA PIEREDZE

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ DARBOJAS
UN JAUNAJĀ SEZONĀ AICINA:
• VĪRU KORIS „ĶEKAVA” - diriģents Arvīds Platpers, nodarbības otrdienās, trešdienās
plkst. 19.00
• SIEVIEŠU KORIS „DAUGAVIETE” - diriģente Rita Platpere, nodarbības pirmdienās, trešdienās
plkst.19.00
• JAUKTAIS KORIS „MOZAĪKA” - diriģents Jānis Grigalis, nodarbības pirmdienās, trešdienās
plkst.19.00
• SENIORU DEJU GRUPA „SIDRABAINE” - vadītāja Aija Āre, nodarbības otrdienās, ceturtdienās
plkst. 19.00
• DEJU GRUPA „ZĪLE” - vadītājas Vita Timermane, Anda Kirilova, nodarbības pirmdienās,
trešdienās plkst. 20.00
• KOKLĒTĀJU ANSAMBLIS „VĒSMA” - vadītāja Evita Ķelle, nodarbības pēc mainīga graﬁka
• JAUNIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS - vadītāja Maruta Ikasa, nodarbības pēc mainīga graﬁka
• TLMS „ĶEKAVA” - vadītāja Rita Labarēviča
• ROKDARBU PULCIŅŠ „LABIETES” - vadītāja Baiba Balode
• FLORISTIKAS INTEREŠU GRUPA - vadītāja Aija Žagariņa, nodarbības pēc mainīga graﬁka
• ĶEKAVAS DĀMU KLUBIŅŠ - vadītāja Vēsma Ozoliņa, tikšanās reizi mēnesī; ceturtdienās
plkst. 19.00
• BĒRNU DEJU GRUPA „DAINA” - vadītāja Daina-Marija Zozuļa, nodarbības pirmdienās,
trešdienās plkst. 14.00 un 17.00
• BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS „CĪRULĪTIS” 4 grupas - vadītājas Maruta Ikasa, Daiga
Ventniece
TIKSIMIES NODARBĪBĀS! Tālrunis uzziņām 7937255

Kā ik gadus, arī šogad vasaras nogalē bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā,
šoreiz Gulbenes un Madonas rajoniem.
Pirmo apmeklējām Latvijā vienīgo kāzu muzeju ar īpašām tradīcijām. Tad mums durvis vēra
Lejasciema bibliotēka, kuras veidošanas saistīta ar bibliogrāfa Jāņa Misiņa vārdu un rakstnieces
Zentas Mauriņas dzimto vietu. Iepazināmies ar rajona 18 pagastu bibliotēku metodisko un
konsultatīvo centru – Gulbenes bibliotēku, kurā izveidots informācijas centrs. Stāmerienā, kur
Kalnienas bibliotēka ir vienīgais tās puses kultūras, izglītības un informācijas centrs, nokļuvām
ar Baltijā vienīgo šaursliežu bānīti. Patīkami pārsteidza Stāmerienas Sv. Ņevas Aleksandra
pareizticīgo baznīca, kas atrodas ezera krastā un apbur ar savu vienreizējo izskatu.
Sestdienas rīts iesākās ar Cesvaines bibliotēkas un Cesvaines pils apmeklējumu.
Bibliotēkā liela vieta atveltīta novadpētniecībai: 13 mapēs apkopotas ziņas par Cesvaini un
novadniekiem. Bibliotēkā ir pieci datori un televizors videomateriālu skatīšanai dažādos
pasākumos. Bibliotēkā ir ļoti interesanta lasītava ar lielu galdu, dīvānu, krēsliem, kuros var
justies ērti un mājīgi. Bibliotēkas vadītāja uzsvēra, ka ļoti daudz palīdz domes priekšsēdētāja
un deputātu labvēlīgā attieksme pret bibliotēkas vajadzībām.

Katlakalna Tautas nams jaunajā darba sezonā piedāvā Jums
iesaistīties amatiermākslas kolektīvos un apmeklēt Tautas
nama rīkotos pasākumus.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mazo aktieru skoliņa (vecumā no 5 gadiem) – vadītāja Linda Vaškevica
Bērnu teātris „Mēs” (vecumā no 10 gadiem) – vadītāja Aija Vitmane
Radošais pulciņš „Jautrās otas” – vadītāja Ilze Ukstiņa
Jauniešu teātra studija „Aija” – vadītāja Aija Vitmane
Jauniešu deju kolektīvs „Katlakalns” – vadītāji Agris Vīksniņš un Vita Priede
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Savieši” – vadītāji Vita Priede un Agris Vīksniņš
Pensionāru interešu klubs „Vecie draugi”
„Māmiņu klubiņš”

Sīkāka informācija Katlakalna TN tālr. 7938960 vai e-pasts: katlakalnatn@apollo.lv

Katlakalna Tautas nams

Pensionāru interešu klubs
„Vecie draugi”

Madonas rajona bibliotēkas pārraudzībā ir 37 rajona pašvaldību bibliotēkas. Direktore ar
lepnumu atzīmēja, ka 2005. gadā saņemts reģiona bibliotēkas statuss. Pateicoties lasītavas
vadītājas Sarmītes Radiņas ieinteresētībai, ir izdota 25 autoru dzejas grāmata ”Savējie:
dzejas dienas Madonā”. Šī bibliotēka paliks atmiņā ar lielajām un mājīgajām telpām, kur
nodaļas izvietotas trijos stāvos un otrais stāvs ir tikai bērnu pasaule ar grāmatām, lasītavu un
datoriem.
Iepazināmies arī ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāles
ekspozīcijām, kur apskatāms pat cienījamā maestro Haralda Medņa dziesmu svētku goda
uzvalks. Liela vērība Madonas rajonā tiek veltīta novadniekiem, kuru vairāku paaudžu
fotogrāﬁjas izkārtotas ekspozīcijās.
Noslēgumā viesojāmies pie slavenā keramiķa Jāņa Seiksta darbnīcā. Meistars pauda
nožēlu, ka neviens no bērniem negrib turpināt šo grūto darbu. Patiess prieks bija redzēt
keramiķa veidoto dārzu, no kura viens Jāņa Seiksta audzētais klājeniskais kadiķis atceļoja arī
uz Katlakalnu.
Braucienā guvām vērtīgas idejas, kuras pielietosim savā darbā, un arī dvēselisku atpūtu,
vērojot skaisto Latvijas ainavu un arhitektūru. Mēs, Ķekavas un Katlakalna bibliotekāri, esam
patiesi gandarīti par šo jauko braucienu.
DAIGA DINSBERGA,
Katlakalna bibliotēkas vadītāja

sestdien, 14. oktobrī plkst. 12.00
aicina uz sezonas
atklāšanas pasākumu

Mīļās māmiņas!
Katlakalna Tautas nama „Māmiņu klubiņš”
ceturtdien, 19. oktobrī plkst. 15.00
aicina uz nodarbību

„Vecāku iespējas vērot bērnu
izaugsmi”

„ Rudens smaržu
reibumā”

Nodarbību vada logopēde mag. ped. Z. Opincāne.

Dalības maksa: 1 Ls

Dalības maksa: 2 Ls

Mūzika: A. Vivaldi - viens no visu laiku populārākajiem komponistiem, kura mūzika
ir pārsteidzoša dzīvesprieka pilna. Koncerta programmas hits - Gadalaiki, kas Latvijā
skan nepiedodami reti.
Andris Vecumnieks - hiperenerģisks diriģents, kura prasmīgajā vadībā Mūzikas
akadēmijas studentu simfoniskais orķestris atraisās dzirkstīgā spēles priekā.
Sinfonia concertante - orķestris dibinājies kā jauniešu kolektīvs, kuriem ir vēlme
muzicēt un darboties kopā – noteiktā sastāvā un noteikta diriģenta vadībā. Orķestra
pamatkodolu veido JVLMA absolventi un vecāko kursu studenti. Kopš 2003.gada
orķestra sastāvs ir nostabilizējies un ir praktiski nemainīgs. Tā sastāvu veido 25 stīgu
instrumentu mūziķi, vajadzības gadījumā pieaicinot citus mūzikas instrumentus.
Papildinformācija: www.kekava.lv, tālrunis 7937502 no plkst. 10.00 – 18.00.
Biļešu iepriekšpārdošana Mūzikas skolā no 9. oktobra.
Biļešu cena: pieaugušajiem Ls 4.00, skolēniem, pensionāriem Ls 2.50
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SPORTS

Eiropas sudrabs Ināram Beļinskim

Baložos risinājās Rīgas rajona meistarsacīkstes
strītbolā. Ļoti veiksmīgi spēles aizvadīja Ķekavas
basketbola komandas. Par čempioniem ķekavieši kļuva
piecās vecuma grupās.
Vīriešiem-Jānis Šulcs, Jānis Šmits un Ivars Balodis;
U20 - Edgars Damlics, Jānis Ikaunieks un Jānis Skrodelis;
U16 - Nauris Miezis, Reinis Šulcs un Jānis Hofmanis;
U14 - Niks Gūtmanis, Marsels Kokins un Rihards
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