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NOTIKUMS

„Labākais skolotājs 2005./2006. mācību gadā”
Ķekavas pagasta izglītības iestāžu pedagogu nominācijas – konkursa nominācijā „Par sasniegumiem mācību un
audzināšanas darbā” ar Ķekavas pagasta padomes balvām apbalvoti sekojoši pedagogi:
Aiga Rungaine (PII „Zvaigznīte”),
Indra Kļaviņa (PII „Ieviņa”),
Māra Ozola (Ķekavas mūzikas skola) ,
Aira Lesiņa (Ķekavas mākslas skola),
Silvija Zītare (privātskola „Gaismas Tilts ‘97”),
Velta Volosovska,
Ina Jaunošāne,
Bernadeta Varaņicka (Ķekavas vidusskola).

Bērnudārza „Ieviņa” audzinātāja
Indra Kļaviņa
Viņa nav Indra, bet Indriņa – tā mīļi viņu
dēvē grupas mazuļi. Māksliniecisku dvēseli,
radošu domu un izdomas pilna. Bērnus mīl
no sirds, tikpat lielu mīlestību saņem pretī.
Jebkuru darbu veic aizrautīgi. Kolektīvā
draudzīga, sirsnīga, izpalīdzīga. Patiesi prot
priecāties par citu veiksmēm un panākumiem.
Nepatīk, ja pati tiek cildināta, bet Tu esi
pelnījusi – tā domā „Ieviņas” kolektīvs.

Bērnudārza „Zvaigznīte” audzinātāja
Aiga Rungaine
Mīļa, sirsnīga, ļoti koleģiāla. Reti kad mūsu
sabiedrībā ir tāda vienprātība, ka visi kolēģi
pilnīgā vienprātībā balso par vienu cilvēku.
Tu vari būt lepna par to, Aiga! Un, savukārt,
mēs par Tevi!

Ķekavas mākslas skolas pedagoģe
Aira Lesiņa
Veidošanas un keramikas skolotāja.
Ķekavas mākslas skolā strādā no 2000. gada.
Aizrautīga, ar augstu pie nā kuma apziņu.
Māksliniece gan dvēselē, gan darbā. Viņas
talants un profe sionālās iemaņas devušas
stimulu 10 skolas absolventiem turpināt izglītību mākslas nozarē – Rīgas dizaina un mākslas
vidusskolā un amatniecības vidusskolā. Viņas
devums Ķekavas sabiedrības izglītošanā ir
darbu izstādes. Vadījusi radošo projektu
„Mākslas skola pagastam”, ar saviem un
audzēkņu darbiem piedalās izstādēs gan
mūsu valstī, gan ārpus tās robežām.

Savu skolotājas darba mūžu sākusi
Ķekavā, un nu jau šeit aizvadīti vairāk
kā 30 darba gadi. Viena no privātskolas
„Gaismas Tilts 97” dibinātājām un ilgu
laiku – direktore. Viņai ir ļoti svarīgi, kā
skolnieks savu dzimto valodu dzirdēs,
lietos un cienīs visā turpmākajā dzīvē,
kā iegūs priekšstatu par mūsu klasiskās
literatūras bagātību, daudzveidību.
Stingra, taisnīga, kritiska reizēm
pat barga, bet lielākajai audzēkņu
Privātskolas „Gaismas Tilts 97” daļai - mīļākā skolotāja. Visa jaunā
latviešu valodas un literatūras atbalstītāja, radošu ideju autore. Viņai
skolotāja Silvija Zītare svarīgi, lai Ķekavas vārds mirdzētu.
Ķekavā pedagoga stāžs 29 gadi.
Izvei do jusi sākumskolā kabinetu
kā metodikas centru. Neliedz savu
padomu kolēģiem. Strādā ciešā
sadarbībā ar vecākiem. Skolotāja
un mamma vienā personā saviem
audzināmajiem bērniem. Kopā
ar skolēniem piedalās atrak tīvos
konkursos, iegūstot godalgotas
vietas. Matemātikas konkursā „Tik vai
cik!” viņas audzēkņi tika uzaicināti
piedalīties pat starptautiskā mērogā.
Ķekavas vidusskolas sākumskolas Regulāri sadarbojas ar pagasttiesu un
skolotāja Bernadeta Varaņicka sociālo dienestu.
Ķekavas mūzikas skolā strādā
no 1989. gada. Savas profesionālās
prasmes viņa godprātīgi izmanto,
strādājot mūzikas skolā. Izstrādājusi
izglītības programmas klavierspēlē
un kolektīvā muzicēšanā. Individuāla
pieeja katram audzēknim, piemērota
repertuāra izvēle. Viņas audzēkņi
sekmīgi piedalās nozīmīgos valsts
līmeņa konkursos.Šajā mācību gadā
Māras Ozolas darbu atzīmējusi arī
Kultūras ministrija, piešķirot balvu
par augstiem sasniegumiem starpĶekavas mūzikas skolas tautiskajos konkursos. Vienmēr pretimklavierspēles nodaļas vadītāja nākoša koncert meistare pagasta
Māra Ozola rīkotajos pasākumos.

NOSLĒDZIES KONKURSS
“ĶEKAVAS PAGASTA
SAKOPTĀKĀ SĒTA
2006. GADĀ”
Konkursam šogad bija pieteikti 20 īpašumi. Konkursa
vērtēšana notika četrās grupās:
1. grupa – daiļdārzs individuālās apbūves teritorijā;
2. grupa – lauku sēta;
3. grupa – uzņēmuma (iestādes) teritorija;
4. grupa – daudzdzīvokļu mājas lodžija un balkons.
Neviens pieteikums netika saņemts no juridiskām
personām.
Konkursa komisija nolēma:
Grupā – daiļdārzs individuālās apbūves teritorijā:
1.1. nepiešķirt pirmo vietu;
1.2. piešķirt otro vietu un naudas balvu Jurim
Aperānam, Magoņu iela 20, Katlakalns;
1.3. piešķirt trešo vietu un naudas balvu Aināram
Bitānam, „Ozoliņi –4”, Katlakalns.
Grupā – lauku sēta:
2.1. piešķirt pirmo vietu, naudas balvu un nosaukumu „Ķekavas pagasta sakoptākā sēta 2006”
Jurim Šulcam, „Miesta Pinči”, Ķekava.
2.2. nepiešķirt otro vietu;
2.3. piešķirt trešo vietu, naudas balvu un atzinības
uzrakstu „Jūsu īpašums dara skaistāku mūsu
pagastu” Ivaram Kuklim, „Lielratnieki”,
Plakanciems;
2.4. piešķirt trešo vietu un naudas balvu Skaidrītei
Šendo, „Airītes”, Krustkalni.
Grupā – daudzdzīvokļu mājas lodžija un balkons
3.1. piešķirt pirmo vietu un naudas balvu Zojai
Čudinai, Valdlauči 6;
3.2. piešķirt otro vietu un naudas balvu Jurim
Jagučanskim, Valdlauči 7;
3.3. piešķir t trešo vietu un naudas balvu
Aleksandram Tuncam, Ķekava, Gaismas
iela 19, K-12.
Piešķirt veicināšanas prēmijas:
4.1. Olgai Metjolkinai, Valdlauči 8,
4.2. Anitai Tīsiņai, „Misas”, Plakanciems,
4.3. Imantam Kopštālam, Nākotnes iela 28.
Vērtēšanas komisijas vārdā komisijas priekšsēdētāja
LĪGA BADŪNE

AFIŠA
Sestdien, 11. novembrī plkst. 18.00
Ķekavas kultūras namā

uz tradicionālo Mārtiņdienas sadancošanu
Ķekavas vidusskolā strādā 27
gadus un māca latviešu valodu un
literatūru. Visa jaunā ieviesēja un
atbalstītāja. V iena no pirmajām
vadījusi latviešu valodas stundas
datorkabinetā. Mīl eksperimentēt
un tajā visā iedvesmot arī jauniešus.
Nesavtīga sava darba entuziaste,
nežēlojot ne savu laiku, ne personīgos
līdzekļus.Lieliski un ar rezultātiem
padodas darbs ar skolēniem, kuriem
ir grūtības mācībās. Īpašs nopelns
un skolotājas ieguldījums ir skolēnu
Ķekavas vidusskolas latviešu valsts patriotiskuma audzināšanā. Par
valodas un literatūras skolotāja tradīciju kļuvuši viņas rīkotie Lāčplēša
Ina Jaunošāne dienas pasākumi 11.novembrī.
Pedagoģiskais darba stāžs 30 gadi,
no tiem 28 Ķekavas vidusskolā.Viņas
vadībā dzimto latviešu valodu un
literatūru apguvušas 20 vidusskolas
klases. Uzkrājusi plašu metodisko
materiālu kopumu. Pati izveidojusi
inte re santus apmācības materiālus.
Ar savu projekta darbu piedalījusies
metodisko darbu konkursā. Vadījusi
sko lēnu zinātnisk i p ētnie ciskos
darbus. Nepārtraukti mācās arī pati.
Ķekavas vidusskolas latviešu Starp skolotāju un skolēniem valda
valodas un literatūras skolotāja abpusēja sapratne un cieņa, brīva
Velta Volosovska domu izpausme.
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„SPĒKS UN DAILE”
Jūs aicina deju grupa „Sidrabaine” un
draugu kolektīvi.
Piektdien, 17. novembrī plkst.19.00
Ķekavas kultūras namā

Valsts svētku sarīkojums
„MĒS SAVĀ TĒVZEMĒ”
Pēc sarīkojuma balle. Muzicēs grupa „Olivers”.
Katlakalna tautas nams ielūdz
11. novembrī plkst. 12.00 uz Lāčplēša dienai veltītu
literāri- muzikālu pasākumu

„Skanīgu dzejas vārdu caur
sirdsapziņu vērt...”
Tikšanās ar dzejnieci Kornēliju Apškrūmu.
Dzeju melodijās tērps Lilita Kauliņa un Mētra Kalniņa
Pasākuma norise pie kaﬁjas tases. Dalības maksa- 1 Ls.
Katlakalna Tautas nams aicina
sestdien, 18. novembrī plkst. 20.00 uz Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai veltītu svētku balli

„Sirds gavilē priekā te Tēvzeme mana zied...”.
Jūsu priekam spēlēs grupa „Lilioms”.
Ieejas kartes - 2Ls. Galdiņu rezervēšana Katlakalna TN
Tālr. uzziņām 7-938960

INFORMĀCIJA

9. SAEIMAS VĒLĒŠANAS: KĀ BALSOJA ĶEKAVĀ

PAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTO
DERĪGO VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITS
Derīgās
vēlēšanu zīmes
par katru sarakstu
MĀRAS ZEME
37
"Saskaņas Centrs"
153
Politiskā patriotiskā apvienība "DZIMTENE"
43
Partija "Visu Latvijai!"
94
Politisko organizāciju apvienība "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
49
Politiskā organizācija (partija) "Eiroskeptiķi"
49
Zaļo un Zemnieku savienība
540
Partija "Mūsu zeme"
7
Latvijas Pirmās partijas un partijas "Latvijas Ceļš" vēlēšanu apvienība
355
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
148
Partija "Tēvzemes savienība"
6
Nacionālā Spēka Savienība
7
"Jaunie Demokrāti"
86
Tautas partija
909
Jaunais laiks
1014
"LATVIEŠU LATVIJA" nacionālpolitiska Latviešu Aizstāvības Organizācija
2
Politiskā organizācija "PENSIONĀRU UN SENIORU PARTIJA"
45
Sociālā Taisnīguma partija
8
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
403
Kopā
3955

NPK Kandidātu saraksta nosaukums
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PATEICĪBAS

Pateicība partijas Jaunais laiks
vēlētājiem un atbalstītājiem
Vēlos izteikt pateicību tiem Ķekavas pagasta iedzīvotājiem, kuri 9. Saeimas vēlēšanās
nobalsoja par partijas Jaunais laiks sarakstu. Visos mūsu pagasta vēlēšanu iecirkņos
visvairāk balsu ieguva partija Jaunais laiks.
Ar Ķekavas pagasta padomes izdevuma „Mūsu Ķekava” starpniecību nododu jums
partijas Jaunais laiks valdes paziņojumu: “Jaunais laiks pirms četriem gadiem ienāca
politikā, lai cīnītos pret korupciju un nostiprinātu tiesiskumu valstī. Šajos gados mēs
esam panākuši politiskās kultūras maiņu valstī un sabiedrībā. Mēs esam pierādījuši,
ka ar korupciju valsts pārvaldē ir iespējams cīnīties un gūt panākumus. Jūsu atbalsts
vēlēšanās apliecina, ka partijai Jaunais laiks Latvijā ir daudz domubiedru, kam
demokrātija un tiesiskums ir tikpat būtiskas vērtības kā mums. Mēs apzināmies, ka
nedrīkst atteikties ne no vienas no šīm vērtībām, pretējā gadījumā varam zaudēt arī
pārējās. Jūsu atbalsts vēlēšanās dod mums spēku turpināt iesākto, lai īstenotu mūsu
kopīgos ideālus. Gods kalpot Latvijai! “
Ķekavas pagasta padomes deputāte LĪGA BADŪNE (JL)

FOTOFAKTS

Līdz urnai – ar auto?
Jādomā, tāds patriotisks mērķis bija bezatbildīgajam autobraucējam, kurš 7. oktobra
vakarā savu auto iestūrēja gandrīz vai pašās vēlēšanu iecirkņa durvīs Ķekavas kultūras
namā. Līdz urnai gan viņš netika un laimīgā kārtā neviens šajā incidentā arī necieta., bet
spēkrata īpašnieks alkohola reibumu izgulēja Ķekavas municipālās policijas iecirknī.
GUNTAS LAPIŅAS foto

Izsaku sirsnīgu pateicību visiem Ķekavas pagasta iedzīvotājiem, kas Latvijas Republikas
9. Saeimas vēlēšanās 7. oktobrī balsoja par mani un sarakstu Nr. 10, kurā ar LSDSP bija
apvienojušās Kristīgi demokrātiskā savienība, Darba partija un Latgales gaisma. Kaut gan
šoreiz mūsu kandidāti nav uzvarētāju skaitā, mēs nejūtamies zaudējuši un turpināsim
strādāt Latvijas un tās iedzīvotāju interesēs, lai nākamajās vēlēšanās kristīgi demokrātiskās
vērtības, mūsu programma un padarītie darbi gūtu plašāku vēlētāju atbalstu.
DAINIS JANSONS,
Ķekavas pagasta padomes deputāts no Kristīgi demokrātiskās savienības

PAZIŅOJUMI
2005.gada 17.novembrī Saeima pieņēma
likumu ‘’Azartspēļu un izložu likums’’, kurš
stājās spēkā no 2006.gada 1.janvāra.
2006.gada 8.jūnijā Saeima pieņēma
likumu ‘’Grozījumi Azartspēļu un izložu
likumā’’, kuri stājās spēkā 2006.gada 4.jūlijā.
Likuma 42.pants. ‘’Pašvaldības tiesības
azartspēļu regulēšanā’’ 6. punkts nosaka,
‘’Ja azartspēļu organizēšana konkrētajā
vietā rada būtisku valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, pašvaldības dome (padome)
ar motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt izsniegto
atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli,
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas
vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
konkrētajās telpās.’’

Ķekavas pagasta padome informē, ka ar 2006. gada 6. novembri tiek uzsākta pilnveidotā
Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu atkārtota sabiedriskā apspriešana, kas notiks
laikā līdz 1. decembrim.
Interesenti ar pagasta teritorijas plānojumu var iepazīties Ķekavas pagasta padomē
pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturt dienās no plkst. 9 līdz 17 (pus dienas
pārtraukums no plkst. 13 līdz 14), piektdienās no plkst. 8 līdz 14.
Viedokļi par projektu un priekšlikumi iesniedzami rakstiski.

Lūdzam līdz 2006.gada 1.decembrim
Ķekavas pagasta iedzīvotājus izteikt
savu attieksmi esošo azartspēļu telpu
paplašināšanai ar 2007.gada 1.janvāri (līdz
20.azartspēļu automātiem, minētā likuma
22.pants) Nākotnes ielā 2 un tirdzniecības
centram ‘’Dālderi’’ piederošās telpās,
Nākotnes ielā 1, Ķekavas pagastā, Rīgas
rajonā.
Jūsu ieteikumus, norādot vārdu,
uzvārdu, dzīves vietu (var būt kolektīvi ieteikumi), iesniegt Rīgas rajona Ķekavas pagasta
padomē sekretārei – administratorei, kab.
Nr. 1., vai nosūtīt pa pastu: Gaismas iela 19,
k-9, Ķekava, Rīgas rajons, LV-2123. Tālrunis
uzziņām – 7847155.
Ķekavas pagasta padome

Pamatojoties uz Rīgas raj., Ķekavas pagasta padomes 2004.gada 23.janvāra lēmumu
(prot.Nr.1; 4.16.2§) un Ķekavas pagasta padomes 2005.gada 9.septembra vēstuli Nr. 580,
tiek uzsākta Rīgas raj., Ķekavas pagasta zemes gabala „Silenieki-2” (zemes kadastra
Nr.8070019008) detālā plānojuma pirmā posma sabiedriskā apspriešana, projekta vadītāja
Dita Dreismane. Sabiedriskā apspriešana notiks no 30.10.2006. līdz 13.11.2006. Šajā laikā
detālais plānojums būs apskatāms Ķekavas pagasta telpās – Ķekavā, Gaismas ielā 19/9.
Sabiedriskās apspriešanas pasākums notiks SIA „ADK Projekti” telpās Rīgā, Ganību
dambī 7a, 9.11.2006. plkst. 16.30.
Atsauksmes par projektu iesniedzamas SIA „ADK Projekti” telpās Rīgā, Ganību dambī
7a, darba dienās no plkst. 10.00.-17.00.
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ZIŅAS

SAEIMAS DEPUTĀTE VIESOJAS ĶEKAVĀ

MĀCĀS,
LAI
MĀCĪTU
4. septembrī ar Ķekavas vidusskolas pedagogiem tikās 8. un nu jau arī 9. saeimas
deputāte Ina Druviete un Cēsu pilsētas padomes deputāts Raitis Sijāts. Saruna risinājās
par būtiskiem ar izglītību saistītiem jautājumiem.

Tikšanās ar
Sandru Kalnieti

AGITAS EIZENBERGAS foto

13. septembrī Ķekavas pagasta mūzikas skolā
viesojās diplomāte, politiķe un vairāku grāmatu autore
Sandra Kalniete. Viņas grāmata „Ar balles kurpēm
Sibīrijas sniegos” izdota astoņās valodās un stāsta par
Sandras Kalnietes ģimenes locekļu deportāciju un
ciešanām Sibīrijā. Tā ir sarakstīta pēc autores vecāku
atmiņām, viņu laika biedru stāstījumiem, mātes
dienasgrāmatas, dokumentiem un arhīva materiāliem.
Autore atzīst, ka šī grāmata ir lielākais sasniegums
viņas dzīvē.
Sandras Kalnietes aizrautīgais un intere santais
stāstījums dziļi aizkustināja klausītājus.

CIEMOS - BĒRNU UN
ĢIMENES LIETU MINISTRS

4

INFORMĀCIJA

VĀCU JAUNIEŠI IEPAZĪST
LATVIJAS SKOLU DZĪVI

KONKURSA
„Ziemassvētku rotājums 2006”
NOLIKUMS

No 25.līdz 30.septembrim projekta “Demokrātija un līdzdarbošanās skolas ikdienā”
ietvaros Ķekavas pagasta privātskolā “Gaismas tilts 97” viesojās 6 jaunieši un skolotāja Elke
Leps no Berlīnes.
Vācu jaunieši veselu nedēļu dzīvoja mūsu skolēnu ģimenēs, ar kurām kopā vakaros
apmeklēja dažādus sporta un atpūtas pasākumus, iepazīstināja ar sevi, savu zemi, tradīcijām
un ikdienas dzīvi.
Kopā ar mūsu skolēniem vācu jauniešiem bija iespēja aktīvi piedalīties skolas mācību
procesā. Piemēram, vēstures stundā, skolotājas Ingas aicināts, Aleksandrs, kurš Vācijā dzīvo
tikai setiņus gadus, pastāstīja par 1.pasaules kara notikumiem viņa skatījumā. Tā bija vērtīga
pieredze ne tikai mūsu bērniem, kuri ļoti uzmanīgi klausījās savā vienaudzī, bet arī skolotājai
un pašam Aleksandram, runājot svešas auditorijas priekšā. Īpašu interesi izraisīja dziedāšanas
stundas, kuru laikā vācu skolēni aktīvi darbojās līdzi gan rotaļās, gan ritma vingrinājumos.
Ļoti radoša un interesanta bija kopīgā pašpārvalžu aktīvistu diskusija Babītes vidusskolā.
Tās laikā jaunieši dalījās pieredzē par skolēnu pašpārvalžu darba speciﬁku Latvijā un Vācijā,
par galvenajām problēmām, darba formām un izaugsmes iespējām.
Šī nedēļa pagāja spraiga darba un jauku atpūtas mirkļu atmosfērā. Viesi apskatīja
Rīgas vecpilsētu, tikās ar organizācijas “Papardes zieds” jauniešiem, ka arī ar jauniešu kori
“Ziemeļblāzma”. Skolotājas Lindas vadībā viesiem bija iespēja mēroties spēkiem ar mūsu
sportistiem jautrās stafetēs.
Kā vienu no visspilgtākajiem piedzīvojumiem vācu skolēni min ekskursiju uz Siguldu un
atpūtas trases “Mežakaķis” apmeklējumu.
Pēdējā vakara kopīgajā diskusijā visi - gan privātskolas “Gaismas tilts’97” skolēni, gan viesi
atzina, ka ik nedēļas diena atnesa ko jaunu, līdz šim nezināmu un interesantu.
Sava vēstulē skolotāja Elke raksta, ka šo piecu dienu laikā viņiem ir bijusi iespēja iepazīt
fantastiskus cilvēkus, ka uzņemšana ir bijusi ļoti sirsnīga un piesātināta. Viņi ir sajūsmā par tām
iespējām, kuras tiek piedāvātas mūsu skolēniem un jauniešiem gan skolā, gan ārpus tās. Pēc
šīs viesošanās vācu jaunieši sev līdzi aizveda idejas savas skolas tālākajai attīstībai.
Lielu paldies vācu viesi izsaka visiem projekta organizatoriem, skolas “Gaismas tilts
97”skolotājiem un bērniem, un ģimenēm, kuras uzņēma viesus.
Arī mūsu skolas vārdā vēlamies teikt lielu paldies Sandas Bemberes, Ilvas Cepītes, Anetes
Novickas, Ilzes Slišānes un Artūra Garozas ģimenēm par atsaucību un atbalstu.
Projekta koordinatore privātskolā “Gaismas tilts’97”
VITA TIMERMANE

MĒRĶIS
Veicināt Ķekavas pagasta uzņēmējsabiedrību, iestāžu vizuālā noformējuma attīstību,
sekmējot sabiedrības estētisko audzināšanu. Lai svētku noskaņa ienāktu mūsu
pagalmā, mājās dzīvokļu logos, lai svētku gaisma vienotu mūs Ziemassvētku gaidās.
ORGANIZATORI
Ķekavas pagasta padome.
Konkursa vērtēšanas komisija:
• M.Patmalniece – komisijas priekšsēdētāja,
• D.Kārkliņa – komisijas locekle, protokolētāja,
• A.Grigale – komisijas locekle,
• L.Zaķe – komisijas locekle,
• A.Jēkabsons – komisijas loceklis.
VIETA UN LAIKS
Konkurss notiks 2006.gada decembrī Rīgas rajonā, Ķekavas pagastā.
DALĪBNIEKI
Ķekavas pagasta ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi, kafejnīcas, aptiekas, skolas,
pirmskolas izglītības iestādes.
PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Pieteikumi konkursam iesniedzami līdz 15.decembrim pa tālruni vai personīgi pie
Antoņinas Grigales, tālr. 28663696; 29481798, Ķekavas pagasta padomē 31.kabinetā.

“RĀMAVA” –
LAUKU ĻAUDĪM
Kā ik rudeni, izstāžu kompleksā „Rāmava” ar plašu piedāvājumu durvis apmeklētājiem 5. oktobrī vēra tradicionālā starptautiskā
izstāde „Lauksaimniecības tehnika. Lauku sēta 2006”. Nosaukums precīzi atbilda piedāvājuma klāstam: kā redzams attēlos, dominēja
tehnika, taču netrūka arī daudz dažādu zemnieka saimniecībā visdažādākajām vajadzībām noderīgu lietu.
GUNTAS LAPIŅAS foto
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VĒSTURES ALBUMS

Novadnieku sporta gaitas trimdā
Visai apjomīgajā grāmatā “ Trimdas
latviešu spor ta vēsture” (izd. “Latviešu
sporta padome ārzemēs” 2001. g.) vērīgs
lasītājs pamanīs arī dažus mūsu novadnieku
uzvārdus. Minēts gan Jānis Stendzenieks (par
viņu vairāk rakstīju “Mūsu Ķekavai” jūlijā), gan
Zvaigznītes-Starr dzimta, gan Lindes ģimene.
Savu dzimto pagastu, savu Latviju viņi atstāja
1944./45. g., un ne jau labāk apmaksātu darbu
vai cilvēcīgāku darba devēju meklējot, bet –
glābjot savu dzīvību.
Kad Padomju Savienības armija Otrā
pasaules kara rezultātā bija atgriezusies pirms
kara okupētajā Baltijā, bēgļu gaitās Vācijā
atradās ap 180 000 bijušo Latvijas Republikas
iedzīvotāju, t. sk. gandrīz 35 000 karavīru.
Atbilstoši četru lielvalstu vadītāju Jaltas
tikšanās lēmumam, Vāciju sadalīja četrās
okupācijas zonās – amerikāņu, angļu, franču
(Rietumvācija) un krievu (Austrumvācija).
Rietumvācijā nokļuvušie latvieši, ieskaitot
k a r av ī r u s p ē c g ū s t a g a i t ā m , n o k ļ u v a
“pārvietoto personu” (displaced persons – DP)
nometnēs. Gaidot uz Baltijas valstu neatkarības
atjaunošanu (sākotnēji daudzi tā cerēja),
nometnēs attīstījās arī rosīga sporta dzīve.
Bet, cerībām nepiepildoties, sākās izceļošana
uz citām valstīm – sākumā uz Angliju, Beļģiju,
Franciju, pēc tam uz tālākām aizjūras zemēm –
ASV, Kanādu, Austrāliju, Venecuēlu, Čīli u. tml.
(bez tam – daudz bēgļu jau uzreiz no Latvijas
bija devušies uz Zviedriju). Putlosas nometnē,
kur 1945. gadā no maija līdz septembrim
atradās internētie latviešu leģionāri, bija liela
interese par vieglatlētiku. Sportotgribētājiemiesācējiem savu padomu sniedza izcilais
šķēpmetējs Jānis Stendzenieks, kurš pats
bija atsācis intensīvus treniņus (rezultāts
sacensībās – 59,6 m), pie tam viņš izmēģināja
spēkus arī kārtslēkšanā. Septembrī putlosieši
u.d.c. tika pārvietoti uz Zedelheimas nometni
Beļģijas provincē Flandrijā, kur šķēpu trūkuma
dēļ sacensības šai disciplīnā nenotika. Tomēr
jau 1946. g. sacensībās Libekā J. Stendzenieks
800 g smago šķēpu aizmeta 70,99 m, tādejādi
pārsniedzot savu 1943. g. Rīgā uzstādīto
rekordu. Šis sasniegums viņu ierindoja 4. vietā
Eiropas šķēpmetēju konkurencē. Septembrī
notika 2. Baltiešu sporta svētki, Stendzenieka

Rīgas 5. aizsargu pulka Doles
nodaļas aizsargi un aizsardzes
svinīgā sarīkojumā Doles tautas
namā. Fotogrāfējis Pēteris
Āboltiņš. Dāvinājusi viņa meita
Rasma Namatēva.
Pie karoga – Jānis Straupe (kurš
no abiem?), priekšplānā pirmais
no kreisās Arvīds Zvaigznīte (?).
Un pārējie? Cienījamie lasītāji!
Lūdzu nosauciet šo novadnieku
uzvārdus! Varbūt Jums ir kādas
ziņas par šīs aizsargu nodaļas
sportiskajām aktivitātēm un
sacensībām Ķekavā (pļaviņā pie
Tautas nama -?) 1930.-to gadu
nogalē?
latviešu sportistiem, kuri sevi apliecinājuši
starptautiskā mērogā. Pirmo laureātu vidū – arī
J. Stendzenieks. Bet jau 1947. g. bija sācies DP
nometņu iemītnieku lielais pasaulē izklīšanas
process, kas ilga līdz 1951. gadam. Anglija
bija pirmā valsts, kas pēc Otrā pasaules kara
atvēra robežas darba tirgus paplašināšanai,
un J. Stendzenieks devās turp, cerēdams
piedalīties 1948. gada Olimpiskajās spēlēs.
Viņš 1947. un 1948. g. ieguva Anglijas meistara
titulu šķēpa mešanā; tomēr sasniegtais
augstākais rezultāts – 71,31 m nedeva iespēju
spēlēs piedalīties, jo viņš bija tikai Latvian DP.
Turpmāk izcilā sportista un trenera gaitas
saistījās ar Čīli.
Novadnieks, 5. Rīgas aizsargu pulka Doles
nodaļas sportists Arvīds Zvaigznīte ar ģimeni
bija devies uz Zviedriju; viņa uzvārds minēts to
labāko latviešu vieglatlētu vidū, kuri izceļoja
uz Kanādu. Tur viņa 1944. gadā dzimušais
dēls Ivars kļuva par spēcīgu sportistu: 1960. g.
bija Ontario čempions pieccīņā (šķēps
66,74 m, desmitcīņā 6822 p.), 1963. g. 12.
Kanādas latviešu meistarsacīkstēs uzrādīja
labus rezultātus skriešanas un mešanas
disciplīnās, 1965. g. Ziemeļamerikas latviešu
meistarsacīk stēs vieglatlētikā uz varēja
mešanas disciplīnās (izņemot vesera mešanu),
bet 1966. g. Kanādas latviešu meistarsacīkstēs
desmitcīņā sīvā konkurencē ar nelielu punktu

rezultāts – 67,66 m deva viņam uzvaru.
Pēc tam viņš kopā ar citiem sportistiem
pārstāvēja latviešu vieglatlētus turnejā pa
Dienvidvāciju, atgādinot skatītāju tūkstošiem
Latvijas valsts pirmskara sasniegumus. Bez
tam 2. Baltiešu sporta svētku laikā notika arī
pirmā Latviešu sporta darbinieku konference
trimdā. Tās dalībnieki vienojās par Latviešu
Sporta un Fiziskās Audzināšanas pagaidu
padomes izveidošanu. Tika pasniegta Lielā
sporta nozīme – augstākā atzinība trimdas

Guntis Linde dienesta laikā ASV armijā
1952. g. saņem balvu kā slēpotāju komandas
kapteinis (2. vieta Eiropā dislocētā kontingenta
sacensībās). Dāvinājis Guntis Linde.

Guntis Linde
XI Eiropas
veterānu
vieglatlētikas
čempionātā
1998. g. startēja
ar Latvijas pasi.
Dāvinājis
Guntis Linde.
starpību tomēr palicis 2. vietā. Te jāpiebilst,
ka (laikam jau Kanādas pamatiedzīvotāju
ērtības labad) Ivara Zvaigznītes ģimene
pieņēmusi uzvārdu Starr. Šos radurakstus
precizēt palīdzēja Gunāra Vildes novadnieku
dzimtaskoku pētījumi; diemžēl manām pirms
gadiem desmit rakstītajām vēstulēm Arvīda
dzīvesbiedre Lonija netika atsaukusies.
Toties iz veidojās sadarbība ar kādu
citu dzimtu, un muzejs saņēma vairākus
dāvinājumus gan no tās trimdas atzara,
gan Latvijā dzīvojošā. Tātad – sportam
pievērsusies arī Lindes ģimene Amerikā, īpaši
kādreizējie Ķekavas skolnieki Guntis un Aivars.
Augstākus sasniegumus guvis Guntis. Viņš
dienesta laikā Eiropā izvietoto ASV armijas
daļu meistarsacīkstēs Garmišpartenkirhenā
distanču slēpošanā 1955. gadā izcīnīja 2. vietu.
Bet 1958. gadā 2. ASV latviešu slēpošanas
meistarscīkstēs, būdams jaunāko dalībnieku
vidū, uzvarējis 5 km distanču slēpošanā, kā
arī sekmīgi piedalījies vairākās turpmākajās
sacīkstēs. Labu sportisko formu saglabājis
visa mūža garumā. Pensionējies pēc darba
NASA Kenedija kosmiskajā centrā un ar
labām sekmēm startējis senioru vieglatlētikas
sacensībās, pie tam, būdams patriots – ar
Latvijas krāsām.
VELTA STRAZDIŅA,
Ķekavas novadpētniecības muzeja speciāliste

VIDE

Rudens
krāsās
Mainās daba rudenī, mainās arī telpu dizaina
krāsas un motīvi. Šo jauko dekoru, kas rotā pagasta
padomes ēkas vestibilu, darinājusi Māra Patmalniece.
Viņas veidotie rotājumi svētkos un ikdienā priecē arī
Ķekavas kultūras nama apmeklētājus.

Vajadzīgas mājas!
Nāk ziema ar sniegu un salu, siltas un mīļas mājas vajadzīgas dzīvniekiem, kurus viņu saimnieki pazaudējuši vai
pametuši. Ja vēlaties izmitināt kādu no šiem vai vēl dažiem citiem bezsaimnieka pūkaiņiem, zvaniet Ritai Kauliņai pa tālr.
7936130.

GUNTAS LAPIŅAS foto

Arī sunim salst!
Kinoloģijas speciālista Leona Markelova atgādinājumi suņu saimniekiem ziemas gaidās
Ja suns arī ziemā dzīvos ārā, nekavējoties pārbaudiet viņa būdas, sevišķi grīdas un jumta stāvokli. Būdai jābūt siltinātai.
Aukstā un vējainā laikā piestipriniet būdas ieejai priekšā brīvi krītošu polietilēna aizsegu (der arī plēve), kas netraucēs sunim
pārvietoties, bet noturēs siltumu un sargās no vējiem un nokrišņu iekļūšanas būdā.
- Labākā guļvieta – salmi. Jāraugās, lai to vienmēr būtu pietiekami daudz un suns pats sev varētu izveidot ērtu, siltu guļvietu.
Tikko rodas mazākās aizdomas, ka salmi ir mitri, nekavējoties nomainiet tos.
- Turēšana pie ķēdes nav labākais suņa dzīves variants, bet ja nu tomēr viņš dzīvo piesiets, tad nekādā gadījumā ķēde nedrīkst
būt aplikta ap kaklu. Ir vajadzīga ādas kaklasiksna, kas negriež un nežņaudz kaklu, atstarpei starp kaklu un siksnu jābūt
3-4 cm. Ķēde nedrīkst būt pārāk smaga un īsa, sunim nepieciešama kustības brīvība.
- Sekojiet, lai suns visu nakti negulētu būdā slapjš!
- Ja suns dzīvo ārā, tad nevajag viņu ziemā pārmaiņus turēt siltā istabā (vai otrādi – istabas suni piesiet ārā). Tiek traucēta
izstrādājusies termoregulācijas sistēma, suns var saslimt un iet bojā.
- Aukstā laikā sunim nepieciešama pastiprināta ēdināšana. Arī ziemā noteikti vajadzīgs ūdens! Piedāvājiet to divreiz dienā. Uz
pārējo dienas laiku bļodā var ielikt svaigu, tīru, mīkstu sniegu, to pastāvīgi mainot.
- Īsspalvainajiem suņiem mūsu klimatiskajos apstākļos dzīve ārā nav piemērota. Aukstās, mitrās naktis viņiem ir mokošs
izdzīvošanas pārbaudījums. Aiztaupiet to savam mīlulim!
- Arī istabas suņiem pastaigā aukstā ziemā ir nopietns pārbaudījums veselībai, pastaiga salā nedrīkst ilgt vairāk par 5-10
minūtēm, lai suns nesaaukstētos un neapsaldētu ķepas.
Konsultācijas un atbildes uz jautājumiem par suņu turēšanu un audzināšanu var saņemt pie L. Markelova Ķekavas
municipālajā policijā.

-
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SPORTS

Nekustamo īpašumu birojs
tagad arī Ķekavā
”KODOLĀ”.
Vēlaties pārdot vai nopirkt:
• Zemi,
• Dzīvokli?
Nepieciešamas:
• Juridiskās konsultācijas?

Sportojošo ģimeņu spiets-2006
NOLIKUMS

Mēs Jūs gaidām !

Mērķis

Popularizēt aktīvu dzīves veidu Ķekavas pagastā. Aicināt kopā sportot
gribošās ģimenes.
Laiks un vieta 2006.gada 4. novembris, Ķekava, sporta komplekss. Iebraukšana un
reģistrācija 4. novembrī no plkst. 9.00-10.00 Ķekavas sporta kompleksā.
Dalībnieki
Piedalās sportot gribošās ģimenes = vecāki + bērni. Sastāvā vismaz 3 cilvēki
(viens no tiem vecāks), maksimālais skaits nav ierobežots.
Sacensību veidi • Basketbols
• Florbols
• Futbola sitieni
• Šautriņas
• Stafete u.c.(sporta veidi var tikt mainīti)
Apbalvošana Pasākuma noslēgumā tiek apbalvotas visas ģimenes, 1.-3.vieta saņem
kausiņus.
Noslēgums
4. novembrī plkst.20.00 Ķekavas kultūras namā notiks atpūtas vakars ar
uzvarētāju apbalvošanu, dažādām atrakcijām, dejošanu un citām lustēm.

Ķekavā, ”KODOLS”, Nākotnes iela 2,
Tel. 7937785; mob. 9133529; 9211179

Katrai ģimenei līdzi jāņem maza balviņa - dāvaniņa (3-5 Ls ). Atpūtas vakaram-groziņš.
Pieteikšanās līdz 2. novembrim. Sīkāka informācija: tālr. 7936001 (vakaros) vai 9636035, Sarmīte
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