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NOTIKUMS

LATVIJAS VALSTS SVĒTKOS
Dzimtenei
Šīs skaistās debesis, koši zilās,
Šis maigais vējš, kas gaisā vijās,
Šīs zeltainās pļavas, vasarīgās,
Šī diena un nakts, kas kopā mijās.
Bet ļaunais pūķis tik tālumā smej.
Nav varas priekš viņa šai pasaulei.
Un saule laimīgi starus lej,
Dūc bitīte ausī vizbulei.

Lāčplēša dienas ieskaņā Ķekavas
vidus skolas audzēkņi, pedagogi
un vecāki devās tradicionālajā
lāpu gājienā cauri visai Ķekavai.
Pasākumā noslēgumā dziedāja
grupa “Vilki”.
Kopā ar jauniešiem gājienā devās
pagasta padomes priekšsēdētāja
Dzintra Maļinovska un vidusskolas
direktors Valdis Ozols.
17. novembrī Ķekavas kultūras
namā notika svētku pasākums.
Latvijas valsts 88. gadadienai veltīto pasākumu 17. novembrī kuplināja vīru
koris Arvīda Platpera vadībā.

GUNTAS LAPIŅAS foto

Jā, bija, bija reiz tas laiks,
Kad liesmoja uguns, kad trakoja tvaiks,
Un Tēvzemi gaidīja liktenis baigs.
Bet tad viss kļuva mīļš un maigs.
Bij cēlusies cīņai latvju tauta,
Jo pārāk ilgi tā uz pusēm bij rauta.
Un pūķa vara, tā tika kauta,
Un savu zemi atguva tauta.
Šīs skaistās debesis, koši zilās,
Šis maigais vējš, kas gaisā vijās.
Šīs zilās sniegpulkstenītes, kas klusi zvana,
Mana Dzimtene ir bagātība mana.
Valters MIRKŠS,
Ķekavas vidusskolas
9.a klases skolnieks

Es esmu kā saules stars drūmā dienā.
Es esmu kā rudzu lauks –
Tik skaists – tik plašs.
Es esmu debess māsa.
Es mīlu šo dzīvi skaisto,
Man patīk Latvijas pļavas,
Kas saulē vizuļo zilganzaļas.
Es jūtos kā eņģelis debesīsTik brīva.
Man vajadzīgs miers šai pasaulē plašā.
Es ienīstu cilvēkus, kas Latviju grauj.
Es veltu sevi dzimtenei skaistai,
Es gribu redzēt mūsu Latviju laimīgu.
Zāle atbalsta ar aplausiem. Bija patīkami
pieaugušo pulkā redzēt arī daudz bērnu. Tas
liecina - tradīcijām būs turpinājums nākamajās
paaudzēs.

Šogad Ķekavas Goda grāmatā par mūža ieguldījumu pagasta sabiedrības
labā tika ierakstīti ilggadējas pedagoģes Elzas Šteinas, tautas daiļamatu
mākslas kopējas Zentas Šļūkas un daudzām bērnudārza “Ieviņa”
paaudzēm mīļās audzinātājas un vadītājas Annas Rītiņas vārdi.

Pedagoģi Elzu Šteinu sveic kolēģis, pagasta
padomes deputāts Jānis Caune.

Annas Rītiņas sveicēji veidoja garu rindu, un milzīgos dāvāto ziedu
klēpjus viņa pat nespēja noturēt...
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GITA ŪDRE,
Ķekavas vidusskolas
9.e klases skolniece

Zentai Šļūkai – pagasta padomes priekšsēdētāja
vietnieka Indriķa Teivāna labi vēlējumi.

INFORMĀCIJA

AR ZELTA BURTIEM
IERAKSTĪTS

Kad rudens atbalsojās kailajos koku zaros un
gājputnu atvadās, 28. oktobra rītā apklusa Ilmāra Briģa
sirds bagātā dziesma.
Mūžības gaitā devās 37 Ķekavai veltītie mūža gadi,
bārstīdami atmiņu pārslas to cilvēku lēnajā gaitā, kas
1. novembrī pavadīja Ilmāru Briģi pēdējā gājumā. Dāsnā,
dziesmotā dvēsele aizgāja pa gaišo zvaigžņu gatvi...
Ilmārs Briģis paliek daudzu ķekaviešu piemiņā.
Viņu atcerēsies gan Ķekavas vidusskolas, gan pagasta
padomes darbinieki, ar kuriem diendienā vadītas
kopīgas darba gaitas, atcerēsies jaunieši, kurus viņš
mācījis lielajai dzīvei, un tie, kuri ar viņa svētību
mīlestībā un saticībā veidoja savas ģimenes. Vienmēr
viņš būs kopā ar saviem dziesmu draugiem koros un
ansambļos.

Novembra mēnesis mūsu dzīvē ierakstīts ar zelta burtiem. Lāčplēša dienā atcerējāmies un
godinājām savus varoņus, skolu jaunatne, skolotāji un bērnu vecāki gāja tradicionālajā lāpu
gājienā cauri Ķekavai, noslēdzot to saliņā pie ugunskura ar strēlnieku dziesmām dziedošās
grupas „Vilki” izpildījumā, pa Ķekaviņas upi sveču uguntiņas aizpeldēja uz Daugavu, mūsu
likteņupi.
Astoņdesmit astoņi gadi .... Cilvēka dzīves ritumā tas ir ļoti cienījams gadskaitlis.
Valsts mūžā to var uzskatīt par pirmo pakāpienu, kas ir apliecinājums tās dzīvotspējai un
garants attīstībai nākotnē.
Savu nākotni mēs veidojam katrs pats, un katrs piedalāmies arī savas valsts nākotnes
veidošanā. Mūsu svētākais pienākums ir šo zemi mīlēt un sargāt, lai tā mūžu mūžos būtu un
paliktu brīva latviešu zeme.
Lai kādā jomā mēs ikviens darbotos, mūsu darbs ir vajadzīgs mūsu zemes tālākai attīstībai
un izaugsmei.
Ar prieku un gandarījumu šodien varu teikt, ka arī Ķekavas ļaudis ir devuši lielu ieguldījumu
Latvijas kopējai izaugsmei.
Ķekavas pagasta kori, deju kolektīvi, mazie teātra mākslinieki, mūzikas un mākslas
skolu audzēkņi, sportisti Ķekavas vārdu godam un ar atzītiem panākumiem nesuši pasaulē,
piedaloties dažādos starptautiskos pasākumos, augstus panākumus gūstot republikas un
rajona organizētajos konkursos un skatēs. Lepojamies ar viskuplāko delegāciju dziesmu un
deju svētkos.
Labākos darba darītājus mēs suminām un publiski godinām svētkos, skolotāju dienā
apsveicām skolotājus, īpaši tos, kuru darbs bija augstu novērtēts, jo viņu audzēkņi guvuši
panākumus mācību olimpiādēs, skatēs un konkursos. Rīgas rajona organizētajās valsts
gadadienas svinībās tika izteikta atzinība vidusskolas direktora vietniecei Regīnai Eihmanei
par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā un Dainai Zozuļai par nozīmīgu
un radošu ieguldījumu interešu izglītībā un deju mākslas attīstībai. Rajona padomes
priekšsēdētājs atzinīgi novērtēja Ķekavas pagasta padomes darbu aizvadītajā periodā.
Mūsu mākslas skolas audzēkņu darbi kuplināja svētkiem veltīto izstādi rajona pasākumā.
Latvijas valsts svētkos godinājām un paldies teicām cilvēkiem par mūža ieguldījumu
Ķekavas attīstībā un sabiedrības veidošanā - skolotājai Elzai Šteinai, ilggadējai bērnudārza
vadītājai Annai Rītiņai un tautas mākslas tradīciju kopējai Zentai Šļūkai. Viņu vārdi ir ierakstīti
Ķekavas pagasta Goda grāmatā.

Pār tevi smilšu klusums klāts,
Vien paliek atmiņas un Tava mūža stāsts.
…atmiņas un mūža stāsts…Kad dzīves ugunskurs ir apdzisis…
Taču Tavas dzīves un labo darbu oglītes, ILMĀR BRIĢI, paliek mūsu plaukstās un
sirdīs, un mēs tās saglabāsim.
Un kā gan citādi, ja katru rītu mūs sveic Tevis izlolotā, uzceltā un iekārtotā skola!
Ir 1969.gada rudens… Par Ķekavas vidusskolas direktoru sāk strādāt ILMĀRS
BRIĢIS - stalts, skaists, gudrs, enerģisks un iejūtīgs cilvēks. Vienmēr mierīgs,
līdzsvarots, vienmēr gatavs palīdzēt, saprast, atbalstīt.
Daudz enerģijas, neatlaidības un varbūt arī veselības Tu, ILMĀR, ziedoji, lai caur
birokrātijas džungļiem panāktu un pierādītu, ka Ķekavā ir vajadzīga daudz lielāka
skola nekā plānots. Paldies Tev par to!
Tu biji lielisks skolas direktors, un varbūt Tev sāpēja,

Oktobra mēnesī sveicām konkursa „Sakoptākā sēta” uzvarētājus, skaistāko dārzu, sētu
veidotājus un čaklākos kopējus. No katra šī mazā, sakoptā stūrīša veidojas lielais kopums.
Ķekava aug un veidojas ik dienu, ik gadu ienāk bagāti investori ar vērienīgiem projektiem.
Mēs lepojamais ar saviem uzņēmējiem, ar viņu nesavtīgo darbu, īstenojot jaunus projektus,
ieviešot jaunas tehnoloģijas, un esam bieži viesi kāda jauna ceha, jaunas ražotnes atvēršanā.
Paldies lielo un mazo uzņēmumu vadītājiem un viņu kolektīviem par ieguldījumu, jo līdz
ar jaunu, sakārtotu darba vietu veidošanu Ķekavā nav bezdarba, bet gluži otrādi, reizēm nevar
atrast darbiniekus un speciālistus.
Ar aktīvu darbu komisijās un komitejās Ķekavas attīstību virzījuši pagasta padomes
deputāti un izpildvara sekmīgi realizējusi plānus un projektus. Paldies par to!
Pašlaik strādājam pie vērienīgiem ilgtermiņa projektiem, tas ir – pie teritorijas plānojuma,
jaunās sākumskolas un pagastmājas projektiem, spiedvada izbūvēšanas. Redzams veikums ir
šogad – uzcelta bērnudārza „Ieviņa” piebūve, pilnībā atremontēts virtuves bloks, gan „Ieviņā”,
gan „Zvaigznītē” ieguldīti vērienīgi līdzekļi ēku siltināšanā un citos remontdarbos, arī mācību
iestādes 1. septembri tika sagaidīja labi izremontētās telpās un nodrošinātas ar speciālistiem.
Vidusskolas ēkai tika nosiltināta pagalma fasāde un nomainīti logi.
Veselības aprūpes nodrošināšanai un vajadzībām ambulancei iegādāta jauna
daudzfunkcionāla aparatūra, būs iespēja veikt ultrasonogrāﬁskos izmeklējumus, neizbraucot
no Ķekavas.
Ķekavas ciemati gadu no gada top sakoptāki, atjaunoti segumi ielās un celiņos, izbūvētas
autostāvvietas, ierīkots apgaismojums, parādās jauni apstādījumi, veidojas patīkama ainava,
iebraucot Ķekavā.
Paldies šodien sakām pašvaldības iestāžu, struktūrvienību vadītājiem, padomes
darbiniekiem par ieguldīto darbu. Mūsu dzīve būs tāda, kādu mēs to veidosim, un katrs mūsu
lielāks vai mazāks ieguldījums veido mūsu Ķekavas un valsts nākotni.
Un nu jau sācies ceļš uz Ziemassvētkiem un Jauno gadu... Iedegsim svecītes uguntiņu
katrā logā, lai tā rāda gaismu cauri gada vistumšākajām naktīm uz Saulgriežu brīdi! Iedegsim
gaismu arī savās sirdīs, lai tur atstarojas labestība, mīlestība, cerība un ticība brīnumam.
Ir sācies brīnumu gaidīšanas laiks.
DZINTRA MAĻINOVSKA,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja

Informējam tos, kuri ieinteresēti un ir nolēmuši piedalīties Eiropas Sociālā fonda un
Latvijas valsts ﬁnansētajā projektā „Kompleksas apmācības kurss invalīdiem, ilgstošiem
bezdarbniekiem, vecākiem pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma un daudzbērnu ģimeņu
vecākiem Ķekavas pagastā” (izvērstāka informācija aplūkojama oktobra mēneša Ķekavas
biļetenā un Ķekavas mājas lapā internetā www.kekava.lv)
1. mācību cikls no 02.01.2007. līdz 30.04.2007. notiks pašvaldības aģentūras „Ķekavas
Sociālās aprūpes centrs” telpās katru nedēļu otrdienās no plkst. 14.00 – 18.00 un
piektdienās no plkst. 10.00 - 14.00.
Apmācību kursā piedāvājam:
1. līmeņa angļu valodas apgūšanu;
pozitīvas saskarsmes prasmju apguvi;
nodarbinātības, mūžizglītības un LR darba likumdošanas apguvi;
pašpalīdzības grupas.
Apmācību kurss ir par brīvu.
Lūdzam droši pieteikties interesentus arī no attālākiem pagasta rajoniem (Plakanciems,
Katlakalns vai Valdlauči), jo būs nodrošināts transports gan līdz mācību vietai, gan atpakaļ
līdz dzīvesvietai.
Atgādinām, ka līdz 15. decembrim vēl varat pieteikties 1. mācību ciklam pa tālruni
Ligitai: 7935804, 28633299; Mārim: 29443386.

Saskaņā ar LR Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 13.11.2006.g.
lēmumu Nr.78, Ķekavas pagasta ūdeņos 2007.gadā tiek noteikti šādi rūpnieciskās zvejas rīku
limiti: Daugavā – 3 murdi; Rīgas ūdenskrātuvē (Ogres rajons ( Ikšķiles, Ķeguma un Ogres
novadi) un Rīgas rajons (Salaspils novads, Daugmales un Ķekavas pagasti)) – 35 murdi
kopā.
Lūdzam pieteikties zvejniekus zvejas rīku limitu izmantošanai 2007.gadā Ķekavas
pagasta padomē pie projektu vadītāja un vides speciālista Māra Ozoliņa, telefons 7847157,
7935803, 29443386.
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ZIŅAS

Lai dzīvo Vivaldi!
Tumšie rudens vakari nu jau
atkal ir nemanāmi pielavījušies. Un,
lai arī šis gadalaiks grezno Latviju,
ietērpjot kokus viskrāšņākajos
tērpos, tomēr zināma melanholija
un apcere piemeklē ikvienu no
mums. Kliedēt rudenīgās domas
20.oktobra lietainajā, drēgnajā
vakarā palīdzēja itāļu baroka
komponista Antonio Vivaldi dzīvespriecīgā, enerģijas pārpilnā un
gaišu emociju piepildītā mūzika,
jo ar programmu Viva Vivaldi! jeb
Lai dzīvo Vivaldi! Ķekavas – Doles
ev. lut. baznīcā viesojās Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
studentu kamerorķestris Sinfonia
Concertante ar diriģentu Andri
Vecumnieku.
Koncertā izskanēja četri dažādi rudā abata ( jau savā dzīves
laikā popularitāti ne vien Venēcijā,
bet arī Eiropā ieguvušā komponista pirmā profesija bija
garīdznieks) radīti koncerti - fragments no cikla Gadalaiki,
koncerti arfai, pikolo ﬂautai un ģitārai. Atšķirīgu tembru
un rakstura solo instrumenti, spožā, virtuozā un ilustratīvā
mūzika ne mirkli neļāva klausītājam garlaikoties - arfa ar
relaksējošo, ūdens burbuļošanu atgādinošo skanējumu,
šķiet daudziem klausītājiem bija pirmreizējs atklājums;
pikolo ﬂautas svelpjošais, spiedzošais un vienlaicīgi
(koncerta lēnajā daļā) dziedošais tonis, ģitāras klusais,
dzidrais un vijoles kaprīzais tembrs, kas spēj izraisīt te
žēlumu, te vētrainu niknumu, te mieru un pārdomas.
Izcilais venēcietis savas mūzikas mīļotājam neļauj
atslābināties, liek darbināt iztēli, fantāziju, sekot līdzi
mūzikā atspoguļotajiem notikumiem (norisēm dabā kukaiņu sīkšanai, karstajai svelmei, krusai un negaisam
utt.), tādējādi aktīvi ievilinot mūzikas uztveres procesā.
Šis koncerts man patika tā dažādības dēļ. Bija
koncerti vijolei, ģitārai, pikolo ﬂautai un pat arfai!
Vislabāk no tiem man patika pikolo ﬂautai un arfai.
Nezinu vai mani vairāk aizrāva arfas tembrs vai ﬂautas,
šoreiz visai maigais skanējums, bet tas bija lieliski! Biju

pārsteigta par orķestra labo skanējumu un par to, ka
vijolniece nevienā vietā, manuprāt, nekļūdījās, kaut gan
šis koncerts nebija no vieglajiem. Bija aizraujoši vērot, cik
lielu interesi klausītājos radīja diriģenta komentāri par
katru no A. Vivaldi koncertiem!
Tā vērtē Viktorija Semeņenko, 5.saksofona klases
audzēkne
Krāšņajam rudenim piedienas bagātīga mūzikas
skaņu palete un tembri. Lai gan Vivaldi mūzika ilgi bija
gulējusi aizmirstībā un savu triumfa gājienu uzsāka
tikai 20. gadsimta 70.gados, tai nebija jāizkaro vieta
pasaules mūzikas repertuāra virsotnē. Atsevišķas Vivaldi
kompozīcijas, īpaši 4 koncertu cikls Gadalaiki, kura
fragmenti skan mobilajos tālruņos, TV un radio reklāmās,
ir nokļuvušas hita statusā. Ar savu vitalitāti, priekpilno
un gleznaino, asociācijām piepildīto skanējumu itāļu
komponista mūzika ir pārliecinoši iekarojusi zināmu vietu
ne vien melomānu, bet arī ar mūzikas mākslu nesaistītu
cilvēku sirdīs.
ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLA

Godalga starptautiskā
konkursā Taivānā

Katlakalna Tautas namā

30. oktobrī Rīgā atklāja 37. Pasaules skolēnu mākslas konkursa
ceļojošo izstādi, ko rīkoja Taivānas mākslas izglītības centrs un Taivānas
mākslas izglītības asociācija.
Šis konkurss ir viens no lielākajiem pasaulē, jo piedalās pārstāvji no
vairāk nekā 40 valstīm ar vairāk nekā 1000 darbiem.
Ķekavas mākslas skolas audzēkne Elīna Krišuka ar darbu „Lietus”
(skolotāja L. Auziņa) ieguva sudraba medaļu.
Latvija katru gadu piedalās šajā konkursā, un arī šogad mūsu valsts
bērnu darbi ir ieguvuši pasaules atzinību, jo arī zelta medaļa ir Latvijai Jūrmalas mākslas skolai, un 37 bērni saņēma arī atzinības rakstus.
Priecājamies kopā ar Elīnu Krišuku.
INGA ZĀLĪTE - CĒRŪZE,
mākslas skolas direktore

JAUNĀKĀS GRĀMATAS ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ
Ksenofonts. Dzīres
Ksenofonts. Atmiņas par Sokrātu
Smilktiņa B. Ilūzijas un spēles. /Laika zīmes 50.-70.gadu
prozā/
B. Bela, T. Tīsenhofs. Dzīves kvalitāte Latvijā
Markū Lillī. Staļina privātā dzīve
V. Fulds. Paganīni. Kādas leģendas dzīve
R. Kārkliņa. Korupcija postkomunisma valstīs
A. Mariņina. Atspere peļu slazdam
Metjū Perls. Dantes klubs
B. Manela. Vasaras sapnis /skolas romāns/
J.M. Zimmels. Cilvēkam ir par maz laimes
J.M. Zimmels. Mīlestība ir pēdējais tilts
I. Palmšēna. Koki un krūmi /dārzkopības enciklopēdija/
D. Hesejons. Telpaugi
L. Birziņa. Francijas tiesību vēsture. (5.-10.gs.)
L. Birziņa. Itālijas valsts un tiesību vēsture
A. Stucka. Administratīvās tiesības
I. Kliedere. Lietišķā informācija
M. Dunska. Eiropas Savienības ekonomikas pamati
N. Ikstena. Sīlis spoguļstiklā
A. Ešbahs. Jēzus video
A. Rubenis. Imanuels Kants
Gaiķu Māris. Mugursoma
U. Bormanis (sast.). Iepazīsim Latviju! Latvija un latvieši
gadsimtu gaitā
R. Khuri. Tempļa ordeņa sargs

4

D.Minžlijs, K, Hačinss,A. Abramovičs. Miljardieris no
nekurienes
V. Paņuškins. Mihails Hodorkovskis. Klusuma gūsteknis
Dž. Kacenbahs. Psihoanalītiķis
E. Lukjanskis. Ugunī nosalušie /Lata romāns/
J. Ligers. Neparastais ikdienā
Robina Pīrsija. Laika menedžments
I. Ābele. Atgāzenes stacijas zirgi
Čopra Dīpaks. Noslēpumu grāmata
A. Goba. Pasaules apceļotāji un jaunatklājēji
Br. Beila, K. Niča. Padsmitnieki? Bez panikas!
R. Evanss. Trešā reiha tapšana
G. Repše. Vara rati
R. Ziedonis. Paradoksālā Latvija
A. Solžeņicins. Vēža palāta
Māte un bērns /enciklopēdija vecākiem/
L. Stumbre. Pacietības mērs /Lata romāns/
M. Svīre. Ja pulkstenis nenodos
Latīņu teicieni /inteliģenta cilvēka rokasgrāmata/
Joahims Frīdrihs. Četrarpus draugi un krokodils internetā
Ž. Vilsone. Miskastes bērns
Hovards Fāsts. Toijs un brīnumdurvis /Lasītprieks/
A. Staka. Manas bērnības skaistākās pasakas
Cilvēka ķermenis /mazā enciklopēdija/
Dzīvoklis jauniešiem /atraktīvs un stilīgs iekārtojums/
A. Ozola-Jaunarāja, J. Mackova. Uguns grāmata

CEĻOJUMI

DIEVA DĀVĀTAS NEAIZMIRSTAMAS DIENAS
Ilgus gadus turpinās Doles ev. lut. baznīcas
draudzes sadarbība un cieša draudzība ar
Stovneres draudzi Norvēģijā. Ik gadu rīkojam
draudžu pieredzes apmaiņas braucienus.
Mūsu draudzē braucējus uz Nor vēģiju
izvēlamies tā, lai katru gadu tie būtu citi. Un
tā arī šovasar ceļā devās deviņi laimīgie...
Lai piedzīvotu ko īpaši skaistu un neaizmirsta mu, nevajag nemaz tik daudz...
tikai dažas Dieva dāvātas piedzīvojumu
pilnas dienas noslēpumainajā troļļu zemē
Norvēģijā.
Esam pārdzīvojuši nakti uz prāmja, un
no Stokholmas dodamies Oslo virzienā.
Ceļā valda jautrība – līdz paņemtas baznīcas
dziesmu grāmatas, un latviešu tautasdziesmas
tiek skandētas līdz pat Stovneres baznīcai,
kurā laimīgi nokļūstam ar nelielu maldīšanos.
Mūs laipni uzņem gādīgais un jaukais Olavs
un norvēģu ģimenes, kurās apmetīsimies
četras fantastiskas dienas.
Jaunais rīts ir apmācies un lietains, bet
mums plānā – Oslo apskate. Pilsēta atrodas 20
minūšu attālumā, braucot ar metro. Dodamies
apskatīt ievērojamākās vietas – katedrāli,
pilsētas halli, kurā pasniedz Nobela miera
prēmijas, karaļa rezidenci, nacionālās mākslas
galeriju, pili un cietoksni, kā arī ievērojamā
norvēģu skulptora Vigelanda parku, kurā
atrodas vairāk nekā 200 bronzā un granītā
veidotas cilvēku skulptūras.
Piektdiena ir pilna ar nopietnām sarunām

prezentācija par luterisko baznīcu Latvijā,
latviešu tautasdziesmu popūrijs – motīvi un
īss stāstījums par to, kā noris latvieša mūžs no
šūpuļa līdz kapam. Diemžēl norvēģu valodā
nav mīlināmo vārdu – viņi nesaka „saulīte”,
„māmiņa”, „dārziņš”, tautas dziesmas „kur tu
teci, gailīti mans” interpretācija skan „kur tu
ej, gaili mans”.
Sestdien draudzes locekļi mūs aizvizināja
uz Konsbergu. Iecerēts bija apmeklēt ogļu

un atb ild īgiem p as ākumie m . Ķe k av as
un Stovneres draudžu pārstāvji pārrunā
pašreizējo situāciju abās draudzēs un garīgās
sadraudzības plānus. Vakarpusē – Latviešu
vakars, kurā mums dots vārds dziedāt un
runāt, un pateikties Dievam un brīnišķīgajiem
brāļiem un māsām Stovneres draudzē.
Mūsu tulk s – nor vēģu latvietis Haralds
Valdmanis palīdz tikt galā ar tulkošanu no
vienas valodas uz otru. Mūsu iznāciens –

raktuves, tomēr ilgo lietusgāžu dēļ cilvēku
drošības labad tās bija slēgtas. Tikām laipni
aicināti apmeklēt muzeja telpu, kur varēja
apskatīt atrasto sudrabu un kompaktā veidā
iepazīt raktuves. Taču pusdienojām augstu
kalnos, no kurienes paveras brīnišķīgs skats
uz apburošo dabu.
Tāpat kā latvieši, arī norvēģi svētdienās
dodas uz dievkalpojumu. Valoda gan mums
sveša, jo tulkoja tikai mācītāja Andersa
sprediķi, taču vienotība Kristū, mīlestībā un
lūgšanā ar sirdi bija jūtama tam visam pāri.
Un Ķekavas draudzes sveicieni caur mācītāju
Pāvilu sirsnīgā mīlestībā tika nodoti Stovneres
draudzei.
Kā at vadu pasākums bija paredzēts
pikniks pie draudzes locekļa Rolfa. Vakarpusē
atgriežamies baznīcā, lai piedalītos lūgšanu
dievkalpojumā, kur katram īpašs notikums
bija individuāla svētīšana ar abu mācītāju
Pāvila un Andersa rokām uz galvas un svētību
vārdiem. Skaists atvadu vakars ar prieka
asarām un cerībām uz atkalsatikšanos citreiz.
Dienas aizsteidzās vēja spārniem, bet
esam tik daudz pozitīvu emociju, vērtīgu
pārdomu un atziņu, jaunu spēku, ideju un
raibu iespaidu sasmēlušies... Troļļus satikt
neizdevās, bet mīlestības pilnus, vienkāršus
un patiesus cilvēkus gan. Paldies Dievam, ka
tā.
LINDA ZIEMELE,
jauniešu darba vadītāja

UZ DIENVIDU ZEMI – KĀ PASAKĀ!
Tieši pirms gada pagasta padome,
novadpētniecības muzejs un „Mūsu Ķekava”
izsludināja konkursu „Iepazīsti savu dzimto
novadu”. Tā dalībniekiem vairākās kārtās
līdz pat pavasarim vajadzēja atbildēt uz
jautājumiem par Ķekavas vēsturi, kultūru,
sabiedriskajām norisēm. Ķekavas dienu
noslēgumā maijā galveno balvu – ceļojumu
čeku saņēma mūzikas skolas darbiniece
Irēna Ļupka.
„Ceļš uz uzvaru nebija viegls. Jautājumi
prasīja daudz darba,” atceras Irēna, „nācās
garas stundas pastrādāt bibliotēkās un
muzejos. Taču saņemot balvu, bija vēl
grūtāk – no plašā ceļojumu piedāvājumu
klāsta izvēlēties vispiemērotāko. Un nekļūdī jos. Mana izvēle bija „Grieķija, senā un
mūsdienīgā”.”
Šodien Irēna pilda „Mūsu Ķekavai” doto
solījumu dalīties ceļojuma iespaidos.
* * *
Ir agrs septembra rīts. Smidzina smalks
lietutiņš, bet šķērsojot Latvijas – Lietuvas
robežu, parādās saule, kas mūs pēc tam
pavada divu nedēļu garumā.
Astoņas dienas nodzīvotas Grieķijā,
kūrortpilsētā pie Egejas jūras, dienvidu saulē,
atpūtai mijoties ar ekskursijām. Iepazīta
Argolidas pussala, vairākas reizes šķērsots
Korintas kanāls, senā Epidauras teātra ar
unikālo akustiku apmeklējums. Pirmās brīvās
grieķu valsts galvaspilsētas Naﬂio apskate.
Vecās Korintas pilsētas drupu apskate, šajā
pilsētā apustulis Pāvils pusotru gadu sludināja
korintiešiem prieka vēsti.
Neaizmirstams bija dīvainās likteņpilsētas,
tagadējās Grieķijas galvaspilsētas Atēnu
apmeklējums. Tas bija kā pieskāriens mūžībai – saules sakarsētie, laika zoba skartie
akmeņi, šķiet, joprojām glabā balsis un soļus,
kas te skanējuši pirms gadu tūkstošiem. Lejā
mutuļo mūsdienīgas lielpilsētas trokšņi,
bet augšā, slavenajā Akropolē valda īpaša
noskaņa un laiks liekas uz mirkli apstājies...
No šejienes paveras skats pāri visai pilsētai.
Cik tā milzīga!
Ļoti patika parlamenta ēka un sardzes
nomaiņas rituāls pie tās. Kareivji ģērbti
interesantā senatnīgā formas tērpā.
Nākamajā dienā – vakariņas grieķu stilā,
ar folkloras programmu, slavenās grieķu dejas
„sirtaki” ritmos. Arī tas ir kaut kas vienreizējs,
nebijis, un atstāj emocionālas atmiņas.
Viena diena paiet izbraukumā ar kuģīti

Sardzes maiņa pie Nezināmā kareivja kapa
mājiņām, kuras viena pie otras sagūlušas no
paša jūras krasta līdz kalna virsotnei.
Neaizmirstamiem iespaidiem pārbagātā
nedēļa skaistajā dienvidu zemē aizskrējusi vēja
spārniem. Mājupceļš sākas ar pārbraucienu
pa gleznainu ceļu gar Parnasas kalniem. Brīdi
pakavējamies Delfos ar Tolosas drupām un
Arahovas ciematiņā, kas slavens ar saviem
rokdarbiem, tepiķiem un ādas izstrādājumiem.
Tiek uzskatīts, ka pasaules centrs atrodas tieši
Delfos.
Serpentīnveida ceļi aizved mūs kalnos.
Tālumā redzams jūras līcis, apkārtnē – boksītu
atradnes, tad gar kokvilnas laukiem braucam
uz slaveno Meteoru, kur klinšu virsotnēs jau
simtiem gadu slienas piecu klosteru ēkas.
Skats ir vienreizējs! Klosteri atrodas pašā
klinšu virsotnē, kas izskatās tikai ērgļiem
sasniedzamas...
Pēdējā nakts Grieķijā paiet Maķedonijas
galvaspilsētas Saloniku apkaimē. Tā ir otrā
lielākā Grieķijas pilsēta pēc Atēnām ar miljonu
iedzīvotāju.
Un tad jau caur Bulgāriju ceļš ved uz
Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti. Čaučesku
valdīšanas laikā te uzcelta grandioza pils, otra
lielākā pēc Pentagona.
Apmeklējam arī Transilvāniju – skaistāko
un teikām vīto Rumānijas novadu. Sigišoāra
ir viena no vislabāk saglabātajām viduslaiku
pilsētām, 15. gadsimtā dzimušā grāfa Vlada
Drakulas dzimtene.
Tad pāri Ungārijai, Slovākijai, Polijai un
Lietuvai atkal uz mājām. Ceļojuma laikā esam
šķērsojuši 13 valstis, kopumā nobraucot ap
10 000 kilometru. Par katru valsti gūti iespaidi.
Esmu ieguvusi daudz zināšanu, iepazīta

Zem Grieķijas karoga.

Atēnu senā Akropole.
pa Egejas jūras salām. Grieķijas kontinentālā
daļas atrodas simtiem lielāku un mazāku
salu un saliņu ielenkumā. Tās šķiet gluži
vai saujām izkaisītas zilzilajos dienvidjūras
ūdeņos. Salas ir apdzīvotas, lielākā no mūsu
apmeklētajām – Idra ievērojama ar baltām
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Delﬁ. Senatne Grieķijas kalnu ainavā
kontrastainā daba un pilsētas, to cilvēki. Kalni,
jūras, saule un mēness, kurš met sudraba
laipu pāri Egejas jūras sāļajiem ūdeņiem, it
kā ciemos lūgdams – tās ir ainavas, kas paliks
atmiņā uz visu mūžu.

Korintas kanāls
Interesanta sakritība: viens no konkursa
jautājumiem bija par novadnieku rakstnieku
Alfrēdu Dziļumu. Izrādījās, ka mans ceļojuma
solabiedrs rakstnieku personīgi pazinis!
Kā pasakā – tā gribētos teikt par šo
ceļojumu. Taču visapbrīnojamākā no pasakām
ir dzīve, jo „man pieder viss, kas ar mani ir
noticis”.
IRĒNA ĻUPKA
Foto no I. Ļupkas personiskā arhīva

VĒSTURES ALBUMS

Mīlam un lepojamies

Mūsu valsts jubilejas sarīkojumā
kultūras namā atkal tiek sveikti Ķekavas
Goda grāmatā ierakstītie pagasta
iedzīvotāji par viņu izcilo veikumu un
mūža ieguldījumu.
Arī pirms sešdesmit četriem gadiem
mūsu novadnieki godinājuši kādu savu
īpašo laikabiedru, lepojušies ar to, gribējuši
viņu uzklausīt un aicinājuši piedalīties
sabiedriskos pasākumos. Savējais no
savējiem - zemniek s. Rak stniek s ar
sastrādātām rokām. Alfrēds Dziļums.
Tas ir laiks, par kura cilvēku ikdienas
rūpēm zinām diezgan maz: 1942. gada
nogale. Vācu kara mašīna aiztraukusies
pāri Latvijai uz Austrumiem un tur iestrēgusi. Armija jāapgādā, tādēļ zemnieku
saimniecību ražotā produkcija pakļauta
stingrai uzskaitei un bargai nodevu
ievākšanas politikai. Pārtikas produkti,
apģērbs un apavi, higiēnas preces arvien
vairāk sāk kļūt par deﬁcītu. Kar tīšu
sistēma. Bet pakavus un radzes zirgu
kalšanai, sēklas materiālu, petroleju u.
tml. sadalīt zemniekiem uzdots Doles
pagasta Lauksaimniecības biedrībai,
kuras vadītājs jau ilgus gadus bijis Kuģu
saimnieks, Doles-Ķekavas pamatskolas
s ko l o t āj s J ā n i s S ē j a . Va l d e s s ē d e s
parasti notikušas Doles Tautas namā.
Arī 1942. gada 15. novembrī, piedaloties
J. Sējam, valdes locekļiem J. Jēkabsonam,
Fr. Funkam, V. Sproģim un mājturības
sekcijas vadītājai Elzai Funkai. Citēšu šo
protokolu pilnībā. “Valde nolemj attiecībā
par nemaksātām biedru naudām: biedri,
kuri nav savas maksas b-bai kārtojuši
par vairākiem gadiem, tiek uzaicināti
kārtot savas maksas, sākot ar 1941. gadu,
maksājot vienu reihsmarku gadā. Sakarā
ar 29. novembrī Doles Tautas namā rīkoto
vakarēšanu valde nolemj: 1) vakarēšanu
sākt pulksten 14-os. Doles pagasta koris
apsolas vakarēšanu kuplināt ar dziesmām.
Rīgas rajona agronoms ir pieteicis uz
vakarēšanu trīs agronomiskus darbiniekus, kuri noturēs sekošus priekšlasījumus:

1) par nezāļu apkarošanu, 2) par mašīnu
uzglabāšanu, 3) par mājturību. Tad vēl
nolemj uzaicināt mūsu kaimiņu pagasta
rakstnieku A. Dziļumu sniegt mums kādu
literārisku priekšnesumu. Pēc priekšnesumiem tautiskas dejas un rotaļas. Ieeja
pret labprātīgiem ziedojumiem, sākot no
1 RM, par labu Lauksaimniecības b-bai. Par
mūziku apņemas gādāt E. Funka. 1943. g.
26. decembrī valde nolemj sarīkot Doles
Tautas namā teātra izrādi. Telpas izgādāt,
kā arī salūkot režisoru minētai teātra
izrādei uzņemas b-bas priekšnieks. Sēdi
slēdz.” Seko paraksti. Tā, lūk – nekāda
Latvijas Republikas jubilejas sarīkojuma
18. novembrī! Un sarīkojums – vakarēšana
jāsāk jau divos dienā! Kara laiks taču,
un nekādas blandīšanās pa naktīm! Un
Alfrēds Dziļums pavisam pareizi dēvēts par
“kaimiņpagasta rakstnieku”, jo tolaik dzīvoja
Baldones pagasta Rietumos. Taču dzimis
viņš ir mūsu pagastā, resp., toreizējā Doles
pagasta Jeņčos, iesvētīts Doles draudzes
baznīcā (Ķekavā), agrās jaunības gados (kad
galvā un sirdī sāka rosīties rakstniecības
domas) strādājis aizbildņa un radinieka Jāņa
Garozas Kalna-Vaču tīrumos. Viņu ar Mirdzu
Meijeri laulāja Doles draudzes mācītājs,
un šīs jaunās ģimenes draugi bija mūsu

pagasta Lejas-Vaču saimnieki Krastiņi.
Ikreiz – pa zemesceļu, vai izmantojot
Daugavas tvaikonīti – braucot uz Rīgu viņš
devās cauri mūsu pagastam. Gandrīz visas
Alfrēda Dziļuma lugas, kas sarakstītas
viņa dzīves laikā Latvijā, tikušas izrādītas
uz Doles tautas nama skatuves, kura
pieredzējusi arī viņa mūžā vienīgo aktiera
uznācienu. Mūsu pag, t i k u š a s i z r ā d ī t a s
uz Doles tautas nama skatuves, kura
pieredzējusi arī viņa mūžā vienīgo aktiera
uznācienu. Mūsu pag, t i k u š a s i z r ā d ī t a s
uz Doles tautas nama skatuves, kura
pieredzējusi arī viņa mūžā vienīgo aktiera
uznācienu. Mūsu pag, t i k u š a s i z r ā d ī t a s
uz Doles tautas nama skatuves, kura
pieredzējusi arī viņa mūžā vienīgo aktiera
uznācienu. Mūsu pag, t i k u š a s i z r ā d ī t a s
uz Doles tautas nama skatuves, kura
pieredzējusi arī viņa mūžā vienīgo aktiera
uznācienu. Mūsu pag, t i k u š a s i z r ā d ī t a s
uz Doles tautas nama skatuves, kura
pieredzējusi arī viņa mūžā vienīgo aktiera
uznācienu. Mūsu pag, t i k u š a s i z r ā d ī t a s
uz Doles tautas nama skatuves, kura
pieredzējusi arī viņa mūžā vienīgo aktiera
uznācienu. Mūsu pag, t i k u š a s i z r ā d ī t a s
uz Doles tautas nama skatuves, kura
pieredzējusi arī viņa mūžā vienīgo aktiera
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TĀDI ESAM

REKLĀMA

Mazas baltas dvēselītes...

SIA ‘’BeBe’’ ir uzsākusi savu
aktīvo darbību. Darbojamies
dažādos virzienos:

14. novembra rītā, pastaigājoties ar suni, Lidija Berezanska Beitiņu karjera ceļa malā
ieraudzīja plastmasas maisu, no kura skanēja izmisīgi pīkstieni. Kad pēc atraduma ieradās
municipālās policijas darbinieki, viņi maisā saskaitīja 11 pavisam mazus, nevarīgus kucēnus,
kuriem pat actiņas vēl nebija atvērušās....
Dažkārt cilvēku ļaunumam un cietsirdībai patiešām nav robežu! Drēgnajā laikā mazuļi bija
neizbēgami nolemti lēnai un mokošai nāvei no aukstuma un bada. Kādam jābūt cilvēkam, lai
roka paceltos uz tādu nežēlību?
Ar Dzīvnieku aizsardzības biedrības
„Dzīvnieku SOS” nekavējošu palīdzību mazie
tika nogādāti pie veterinārārsta un sameklēti
pašaizliedzīgi „audžuvecāki”- cilvēki, kas
patiesi mīl dzīvniekus un ir gatavi veltīt tiem
nesavtīgas rūpes, dienu un nakti ik pēc pāris
stundām barojot kucēniņus no pudelītes,
sildot, masējot un mīļojot viņus.
Liels liels paldies cilvēkiem, kas mazuļu
izdzīvošanai ziedoja personiskos līdzekļus,
Dzintrai Maļinovskai, Vairai Ozoliņai, Līgai
Te i k m a n e i , G u n d e g a i J u m e i , L e o n a m
Markelovam, Lijai Šopai, bet jo sevišķi Ināram
Beļinskim un Igorim Malinauskam, kuri dzīvnieku aizsardzību atsaucīgi un dāsni atbalstījuši
vairākkārt. Pastāv ticējums, ka izglābto dvēselītes kā mazas zvaigznītes stāv nomodā par savu
glābēju. Ziniet, jums visiem Ziemassvētku naktī uz pleca būs apmetušās 11 mazas, baltas,
trauslas zvaigznītes...
Ja kādam ir ziņas par personu, kura, izmetot mežā neaizsargātus dzīvniekus, ir veikusi
krimināli sodāmas darbības, lūdzam griezties Ķekavas municipālajā policijā.
GUNTA LAPIŅA

Bērnu istabas. Piedāvājam alternatīvu
iespēju pirmsskolas iestādei no 1,5 – 4 gadiņiem.
Īpaši individuāla pieeja katram bērniņam.
Tāpat piedā vājam mācību programmu, kas
pielāgotas katram bebim. Tiek padomāts arī
par iekārtojumu un vides atbilstību mazuļiem.
Un, protams, ar mazajiem ikdienā darbojas
specializēti pedagogi gan ar izglītību, gan
pieredzi.
Īpaši aicinām Ķekavas bērnus janvārī uz mūsu BeBe attīstības centra atklāšanu. Šobrīd
notiek arī reģistrēšanās un pieteikšanās grupās bērnus istabā Pārdaugavā, uz nākamo
gadu Ķekavā.
Neatliekamos brīžos piedāvājam ‘’ugunsdzēsējauklītes’’.
Arī Ķekavas auklītes ir iespējams sarunāt!
Dažāda veida pulciņi, ansamblīši, valodu kursi gan lieliem, gan maziem. Īpašs
piedāvājums ir bērna attīstības novērtēšana un novērošana, ko veic BeBe speciālists
un dod arī rakstveida atbildi.
Notiek pieteikšanās bērna attīstības novērtēšanai uz janvāri Ķekavas BeBe attīstības
centrā!
Pasākumi, tematiskie vakari mammām.
Dažāda veida pasākumi gan lieliem, gan maziem. Piedāvājam gan savus scenārijus,
gan uzklausām Jūsu vēlmes. Varat izvēlēties arī vienu no mūsu telpām. Svinības
nedaudz ārpus Rīgas –svaigā gaisā, vai arī Rīgas čaloņā. Jautrības bērniem, vai
romantiski vakari vecākiem.
Ķekavas bērniem un vecākiem piedāvājam pieteikties pasākumiem janvārī BeBe
attīstības centrā, kur varēst ne tikai baudīt vadītāja radošo garu, bet arī pirts garu!
BeBe nieciņu bodīte. Piedāvājam iegādāties kādu no mūsu pašdarinātiem nieciņiem
jeb dāvaniņām. Atradīsiet romantisku pārsteigumu, vai arī sirdij un bērniem tuvu
lietiņu, kas kļūs tuva dvēselei.
BeBe kurjerpasts. Līdz ar mazo nieciņu iegādāšanos varat arī izvēlēties mūsu
kurjerpastu, lai iepriecinātu savus bērnus, mīļoto cilvēku vai arī draugus un paziņas!
Pēc Jūsu izvēles mazo BeBe dāvaniņu atvedīs kāds pasaku tēls, ﬁlmas varonis, vai
Jūsu izdomāts fantāziju tēls.
Sīkāku informāciju varat saņemt mūsu mājas lapā www.bebe.lv vai zvanot pa
tālr. 27000970.

BeBe zina, kur laimes lācis mājo!

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

Mēs Jūs gaidām !
Ķekavā, ”KODOLS”, Nākotnes iela 2,
Tel. 7937785; mob. 9133529; 9211179

Firma “GARDIE LĀČI” Rāmavā, Bauskas ielā 208,
aicina darbā konditorus, cepējus/-as. Tālr. 26199106.

rī
ām a
Gaid išus!
pu

Sakarā ar darbības paplašināšanu un
tirdzniecības vietas

„Riekstu Krogs”
Visa veida darījumi ar nekustamo
īpašumu:
pirkšana pārdošana noma īre.
Palīdzēsim noformēt dokumentus,
sniegsim konsultācijas un palīdzēsim
noformēt Jums izdevīgāko kredītu!

SIA ‘’NIKRA’’, Rīgā, Baznīcas ielā 8 – 3, LV-1010
Tel.: 7217354; 8374610
Info@nikra.lv; www.nikra.lv

Ja vēlaties nodibināt
komercuzņēmumu, veikt
grozījumus jau esošā
uzņēmuma reģistrācijas
dokumentos un ja Jums
nepieciešama palīdzība
civiltiesisku līgumu
sagatavošanā, zvaniet
pa tālruni 7620445 vai
6539882.

Slēpošanas un atpūtas komplekss

“Riekstu kalns”
Baldonē
meklē aktīvus, laipnus un uz klientu
orientētus darbiniekus šādos amatos:

√ kasieres,
√ trases darbiniekus,
√ slēpju nomas darbiniekus,
kā arī:
√ pacēlāja operatorus,
√ sniega traktora vadītājus.

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

ILZE BRIEDE

MĀRIS BRIEDIS

Mob. 6899294

mob. 9123705

Prasības: iepriekšēja pieredze tehniskos
jautājumos, vēlama B kategorijas
autovadītāja apliecība.
Kontakttālrunis: 28777888.
CV sūtīt SIA “Riekstu kalns”,
Mūkusalas iela 46, Rīga, LV-1004,
ieva.rasa@riekstukalns.lv vai
personīgi Riekstu kalnā.

e-mail: ilze.briede@navigator.lv
maris.briedis@navigator.lv
Bezmaksas konsultācijas.
Adrese: Ķekava, Nākotnes iela 2, Ķekavas kodols, 2. stāvs. Tālr./fakss 7937509.
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atvēršanu ziemas sezonā Riekstukalna
slēpošanas un atpūtas trasē aicinām
darbā:
• bārmeņus,
• viesmīļus,
• pavārus,
• pavāra palīgus,
• trauku mazgātājas,
• apkopējas.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu,
• teicamus darba apstākļus,
• bezmaksas ēdināšanu,
• nepieciešamības gadījumā
darbinieku nogādāšanu no
Baldones centra uz darbu un
no darba ar transportu!
Ja esi pozitīvs, dzīvespriecīgs un meklē
karjeras attīstības iespējas un labu atalgojumu, tad sūti CV (var būt bez iepriekšējas
darba pieredzes), norādot vēlamo amatu,
uz e-pastu marika@kebabs.lv vai faksu
7804078. Kontakttālrunis: 7804077.

