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NOTIKUMS

VĒRIENĪGS PROJEKTS
PAGASTA ATTĪSTĪBAI
Gribu informēt iedzīvotājus par ļoti svarīgu lēmumu,
ko pēc ilgām un nopietnām diskusijām, izvērtējot visus
par un pret, 20. martā ārkārtas sēdē pieņēma Ķekavas
pagasta padomes deputāti. Tas ir lēmums par 735 000
latu liela kredīta ņemšanu vērienīgu pagasta attīstības
projektu izstrādāšanai un īstenošanai. Pašlaik pagasta
padomes lēmums iesniegts Valsts kasē kredītsaskaņošanai
(kvotas saņemšanai). Ja valsts kase dos galvojumu, steidzīgi
uzsāksim projektā paredzēto darbu īstenošanu. Šī projekta
ietvaros jau 2006. gadā paredzēta detālplānojuma izstrāde
administratīvajam centram „Ābeļdārzs”, sākumskolas
jaunbūves projektēšana, perspektīvās ielas izbūves
projektēšana, kā arī ūdens ņemšanas vietas rekonstrukcija ar
atdzelžošanas stacijas un artēziskās akas izbūvi Odukalnā.
Deputāti prognozē, ka jaunā sākumskola darbību
varētu uzsākt 2008. gada rudenī līdz ar jauna mācību gada
sākumu. Taču ir ļoti daudz jautājumu, kas jārisina pirms tam,
tāpēc pašlaik par galīgiem termiņiem runāt vēl ir pāragri.
Ķekavas pagasta attīstībā šogad ieguldīsim arī ievērojamus pašvaldības budžeta līdzekļus – 935 000 latu. Tie
tiks atvēlēti PII „Ieviņa” piebūvei un virtuves blokam, PII
„Zvaigznīte” labiekārtošanai, stāvlaukumu, ceļu, spiedvada
izbūvei, apgaismes līnijām, remonta darbiem 9. mājā, kur
paredzēts izremontēt 3. stāva koplietošanas telpas ar visiem
pievadiem. Šim remontam atvēlēta ievērojama summa, un
tas zināmā mērā ir eksperiments – pašiem iedzīvotājiem būs
jāatbild par telpu saglabāšanu, un par bojājumiem prasīsim
no vainīgajiem atlīdzināt zaudējumus.
Arī turpmākajos gados plānots ik gadu pagasta attīstībā
ieguldīt apmēram tikpat lielu summu, ja būs iespējams - arī
vairāk. Daudz līdzekļu nepieciešams pašvaldības nozaru
uzturēšanai un to darbības nodrošināšanai, jo iedzīvotāji
atbilstoši laika garam vēlas dzīvot komfortablā, sakoptā
vidē, kurā ir daudzpusīgas iespējas viņu vajadzību un
interešu apmierināšanai, un to ierobežot nedrīkstam.
Gribu piebilst, ka kredīts mums ir apsolīts uz pagastam
izdevīgiem noteikumiem un nekādā ziņā nepasliktinās
kādu citu pašvaldības funkciju izpildi. Tas tiek ņemts uz 15
gadiem, katru gadu paredzot atmaksāt bankai apmēram
60 tūkstošus latu, kas pagasta budžetam nav pārāk liela
summa. Ja būs iespējams, norēķināsimies ar kreditoru
ātrāk.
Varbūt kāds jautās - vai varējām iztikt bez kredīta
ņemšanas? Tik vērienīga projekta īstenošanai – noteikti nē.
Taču tiks meklēti arī visi citi iespējamie ﬁnansēšanas avoti.
Ar ziemu sīvi cīnoties, tomēr beidzot ir atnācis pavasaris
un tuvojas Lieldienas. Sagaidīsim tās ar pavasarīgu
rosību, gaišu prieku un tradicionālajām svētku izdarībām.
Būs šūpoles un pasākumi gan Valdlaučos, gan Rāmavā
un Ķekavā, un visi mīļi aicināti būt kopā šajos jaukajos
pavasara un atdzimšanas svētkos! Otri lielākie svētki mūs
gaida maijā, kad no 11. līdz 14. datumam norisināsies
plašas Ķekavas pagasta dienas ar koncertiem, izstādēm,
gadatirgu un ballēm. Uz tiem aicināti viesi gan no kaimiņu
pašvaldībām, gan no sadraudzības pagasta Bordesholmas
Vācijā. Ceru, programmā sev kaut ko interesantu atradīs
ikviens iedzīvotājs.
Bet, lai svētkus sagaidītu, kā pieklājas, tīrā un sapostā
mājā, lai patīkami pašiem un nebūtu kauns no ciemiņiem –
aicinu visus sakopt katram savu sētu, pagalmu, ceļu un
taciņu! Ja kādam kas rudenī palicis nenopļauts, neķersimies
klāt ar uguni un neapdraudēsim sevi un kaimiņus. Sakopsim
vidi ar civilizētiem līdzekļiem un raudzīsimies, lai šoruden
zem sniega nepaliktu nedz kūla, nedz nesavāktas pērnās
lapas. Īpašums uzliek atbildību.
Bet pašvaldība savukārt gādās, lai taptu jauni apstādījumi, atpūtas vietas, lai tiktu sakoptas un sakārtotas
koplietošanas teritorijas, un visi kopā būsim darījuši savu
Ķekavu skaistāku un patīkamāku.
Jauku jums visiem pavasari!
DZINTRA MAĻINOVSKA,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI
Nākošais MŪSU ĶEKAVAS numurs iznāks Ķekavas
pagasta dienu priekšvakarā - maija sākumā.
REDAKCIJA

PIEMIŅAS BRĪDIS ODUKALNĀ
Kā ik gadu, 25.mar tā pie
piemiņas akmens Odukalna
pakājē notika komunistiskā
terora upuru atceres brīdis. Tā
dalībniekus uzrunāja pagasta
padomes priekšsēdētāja Dzintra
M a ļ i n ov s k a , d e p u t āti J ā n is
Caune un Arvīds Platpers. Pēc
ziedu nolikšanas cilvēki pulcējās
Katlakalna Tautas namā, kura
saimnieces bija gādājušas par
patiesi sirsnīgu uzņemšanu
un dziļi emocionālu atmiņu
pēcpusdienu ar Baldones
jauniešu ansambļa piedalīšanos.
GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

DĀVANA BIBLIOTĒKĀM
3. martā Katlakalna un Ķekavas bibliotēkās viesojās Saeimas frakcijas “Jaunais laiks”
deputāte Māra Ceriņa un pagasta padomes
deputāte Līga Badūne. Atsaucoties 1928. gadā
paustā Kārļa Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma
atdzimušajām aktivitātēm, Māra Ceriņa
bija atvedusi abām bibliotēkām jaunas,
lasītāju sen gaidītas populāras daiļliteratūras
grāmatas.
“Visā pasaulē literatūru arvien vairāk
uzskata par galveno personības un visas
sabiedrības attīstības un izglītošanās veidu.
Tajā pašā laikā ļoti liela sabiedrības daļa
attālinās no grāmatu lasīšanas, pievēršot
lielāku uzmanību televizoram un dažādām
datorspēlēm. Galvenais izglītošanās veids,
kas būtu jāatbalsta gan sabiedrībā, gan valsts
un pašvaldību institūcijām, tomēr ir lasīšana”,
savu viedokli pauda Māra Ceriņa, pamatojot,
kāpēc vēlas palīdzēt bibliotēkām, un uzsverot,
ka tieši intelektuālais potenciāls ir Latvijas
valsts galvenā bagātība.
Attēlā: Māra Ceriņa un Līga Badūne,
tiekoties ar bibliotēkas lasītājiem.
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IZGLĪTĪBA

Kas tas ir – Ķekavas mākslas skola?
Tā ir vienreizēja iespēja veidot bērnu par brīvu, radošu
personību, kurš spēj realizēt dažādas ieceres, orientēties mākslas
žanros un stilos.
Pasaulē mākslu un mūziku bērni mācās padziļināti
dažādos pulciņos interešu izglītības statusā, kas pilnībā tiek
ﬁnansēti no pašvaldībām un vecākiem. Turpretī Latvija ir vienīgā
valsts pasaulē, kura ir uzņēmusies papildus rūpes šāda veida bērnu
izglītošanā, apmaksājot pedagogu darba algas profesionālās
ievirzes izglītības programmai vizuālajā mākslā. Latvijā ir 79
pašvaldību dibinātas mākslas skolas.
Šo izglītību ir iespēja apgūt paralēli obligātajai
pamatizglītībai pēc mācībām vispārizglītojošajā skolā.

vietu ierādot mācību procesa pilnveidošanai un skolas vides
izveidošanai.
Salīdzinot pēdējo septiņu gadu Ķekavas pašvaldības
apstiprināto budžetu izglītībai ar Ķekavas mākslas skolas budžetuprocentuāli tas ir ļoti mazs. No kopējā izglītības budžeta 2000. g. 2,7%; 2001.g. – 4,4%; 2002.g.- 5,2%; 2003.g. – 4,8%; 2004.g. 5,6%;
2005.g.- 4,1%; 2006.g. – 5%.
Ķekavas mākslas skolas izdevumi starp pašvaldības
sešām izglītības iestādēm ir vismazākie. Pēdējo trīs gadu skolas
budžeta izdevumu daļa procentuāli veidojas šādi: 60-62%
sastāda pašvaldības ﬁnansējums (skolas uzturēšana un tehniskā
personāla un sagatavošanas klašu pedagogu darba algas un
darba devēja sociālie nodokļi), 30-31% valsts mērķdotācija
pedagogu darba algām un darba devēju soc. nodokļiem, 7-10%
vecāku līdzﬁnansējums un mācību maksas. Skolas ﬁnansējuma
izlietojumu nosaka Izglītības likums.
Vasarās no 2002.-2004. gadam tika veikts skolas kapitālais
remonts, to sadalot trīs posmos. Tika mainīts telpu plānojums, no
jauna izbūvētas mācību klases, tualetes, ielikti jauni logi, pilnībā
nomainīta zemapmetuma instalācija un gandrīz visa santehnika,
ievelkot jaunus ūdensvadus, nomainīts arī grīdas segums, visi
apgaismes ķermeņi, labiekārtotas telpas, nodrošinātas bērniem
nepieciešamās higiēnas prasības, ievilkta ugunsdrošības un
apsardzes signalizācija un iekārtota izstāžu zāle, kas kalpo visu
iedzīvotāju vajadzībām. Skolas telpas paplašinātas no 200 līdz
488 m2 .Skola trīs gadu laikā pilnībā izremontēta par Ls 37000 un
labiekārtota par Ls 4520.

Kāds no skolas labums?
Audzēkņi pēc mākslas skolas beigšanas ir arī sagatavoti
izglītības turpināšanai dažādās ar mākslu saistītās izglītības
iestādēs, arī amatniecības specialitāšu iegūšanai, arhitektūras,
interjera utt. vidējā izglītības līmeņa apguvei.
Māk slas skolas uzturēšana ir katras pašvaldības
pārziņā atbilstoši izglītības programmas prasībām, bet vecāku
līdzﬁnansējums tiek izlietots dažādu mācību stundās nepieciešamo materiālu (papīrs, krāsas, audums, māls, utt.) iegādei.
Mākslas skola nav interešu pulciņš, bet gan konkrētas
izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” apguves mācību
iestāde, kuru beidzot, audzēknis izstrādā nobeiguma darbu katrā
mācību priekšmetā un saņem valsts atzītu dokumentu- izglītības
apliecību.
Pedagogu kolektīvs ir atbildīgs par licencētas mākslas
izglītības programmas kvalitatīvu realizējumu, bet vecāki ir
atbildīgi par sava bērna atrašanos mācību stundā noteiktā laikā
un pašvaldības apstiprināto maksājumu veikšanu.
Ķekava ir pārbagāta ar dažādu interešu pulciņiem, bet ir
jāizdara izvēle, jo bērns nevar vienlaicīgi atrasties mākslas skolā,
līnijdejās, ﬂorbolā, mākslas korī utt.
Vecāki, parakstot izglītošanas līgumu ar skolu, ir
uzņēmušies atbildību par valsts ﬁnansējuma ieguldījuma atdevi
sava bērna izglītošanā, un skola ir atbildīga par realizējamās
izglītības kvalitāti.
Ar 2006./2007.mācību gadu I kursā uzņemsim audzēkņus
vecumā no 9 gadiem (3. pamatskolas klase). Mācību ilgums
būs 6 gadi, tātad mākslas skolu absolvēs pamatskolas 8. klases
audzēknis. Septītajā mācību gadā absolventiem būs iespēja
padziļināti apgūt mācību priekšmetus, lai sekmīgāk iestātos
vidējā mākslas izglītības līmenī.

Skolas kolektīvs ir gandarīts par desmit gados paveikto
un audzēkņu vecāki par šādas izglītības ieguves iespējām saviem
bērniem.
Prieks par Ķekavas bērnu saturīgi pavadīto brīvo
laiku, par bērnu darbu izstādēm, par mākslas skolas ikgadējiem
kalendāriem. Lepnums par vēl vienu sakārtotu vietu Ķekavā.
Droši var teikt - Ķekava ir tā vieta, kur bērni veidos jaunu vispusīgi
izglītotu kultūras cilvēku slāni.
Ķekavas mākslas skolas direktore
INGA ZĀLĪTE - CĒRŪZE

ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLA
uzņem audzēkņus 2006./2007.mācību gadam
23. un 24. maijā plkst. 17.30.-19.00
I kursā uzņem bērnus no 9 gadu vecuma
(3. vispārizglītojošās skolas klase).
Sagatavošanas klasēs uzņem bērnus no 7-8 gadiem.
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
2) medicīniskā izziņa par bērna veselības stāvokli;
3) iesnieguma veidlapa par iestāšanos (aizpildāma skolā);
4) izglītošanas līgums (aizpildāms skolā).

Ko bērni mācās?
Audzēkņiem nedēļā ir 6 -12 stundas, atkarībā no
vecuma, kas saplānotas 3-4 reizes nedēļā ar sekojošiem mācību
priekšmetiem: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana,
mākslas valodas pamati, darbs materiālā: keramika, graﬁka,
tekstils, datorgraﬁka
Mācību prakse - plenērs norit 1-2 nedēļas vasarā, kur
audzēkņi strādā brīvā dabā un nostiprina iegūtās zināšanas un
iemaņas, veicot īstermiņa darbus skicējot un gleznojot.
Visu nepieciešamo mācību materiālu iegāde notiek
centralizēti no audzēkņu vecāku veiktā līdzﬁnansējuma 5 lati
mēnesī.
10 gadu laikā, kopš skolas dibināšanas 1995. gadā, skolu
absolvējis 61 audzēknis, izglītību mākslas nozarē turpinājuši 15 - viena ceturtā daļa. Tas ir labs rādītājs un gandarījums
pedagoģiskajam kolektīvam. Pašlaik šie jaunieši izglītību
turpina Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas dažādās nodaļās:
modes, rokdarbu, vides, tekstila, keramikas, koka, stikla un Rīgas
Amatniecības vidusskolas reklāmas un Web dizaina nodaļās.
Bet ne jau visi kļūs par māksliniekiem, arhitektiem utt.
Un tāds arī nav mūsu uzdevums. Bērni pilnveido sevi un no tā
iegūst visi ķekavieši.
Mākslas skolas realizē arī divu veida interešu izglītību
mākslā, pamatojoties uz iedzīvotāju pieprasījumu.
1) Sagatavošanas klases - bērniem vecumā no 7-8
gadiem; nodarbības divas reizes nedēļā 3-4 stundas. Pedagogu
darba algu sedz pašvaldība no Rīgas rajona mērķdotācijas
interešu izglītībai. Mācību materiālu centralizētu iegādi veic skola
par audzēkņu vecāku līdzﬁnansējumu mēnesī Ls 3.
2) Pirmsskolas grupas – bērniem vecumā no 4-6 gadiem,
nodarbības vienu reizi nedēļā. Šīs grupas pilnībā ir pašapmaksas
un mācību maksa mēnesī Ls 5 nosedz pedagogu darba algas,
darba devēja sociālo nodokli un mācību materiālu iegādi.

Cik mākslas skola tērē?
Ķekavas mākslas skola ir Latvijas labāko mākslas skolu
skaitā, kas ik gadu skolas vadības un pašvaldības sadarbības
rezultātā tiek sakārtota atbilstoši mūsdienu prasībām, primāro
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Tradicionāli, kad ārā ziema kaujas
ar pavasari, pēdējam talkā nāk mazo
vokālistu konkursa „Cālis” dalībnieki, kuri
ar savu nesamāksloto, patieso attieksmi
un sirsnīgo dziedājumu spēj aizkustināt ne
vienu vien sirdi.
Lai arī pēdējā laikā Lat vijā stipri
mainījušās dziedāšanas tradīcijas, jo lielāks
prieks, ka tās neiznīkst un ka konkursam
„Cālis – 2006” atlases kārtai Ķekavas
kultūras namā pieteicās apbrīnojami
liels skaits trīsgadīgo mākslinieku – Alise
Legzdiņa, Dārta Cīrule, Elza Ozolkāja,
Sendija Sondore un Mārtiņš Rudzinskis
(vienīgais zēns). Četrgadīgo grupā startēja
Katrīna Karple, Elizabete Milta, Marta
Papāne un Anna Tetere. Vienīgā piecgadīgā
soliste bija Anna Matveja.
Šis nebija vienkārši konkurss, bet gan
„iesildošais” pasākums lielajai „Eirovīzijai” „Cāļavīzija”, kuras uzdevums bija noteikt
„Cāļa - 2006” titula īpašnieku. Tā kā šis
ir Suņa gads, tad pasākumu vadīja divi
nenosakāmas sugas „vaukšķi”, kuri skatītā jus iesaistīja vurss, bet gan
„iesildošais” pasākums lielajai „Eirovīzijai” „Cāļavīzija”, kuras uzdevums bija noteikt
„Cāļa - 2006” titula īpašnieku. Tā kā šis
ir Suņa gads, tad pasākumu vadīja divi
nenosakāmas sugas „vaukšķi”, kuri skatītā jus iesaistīja vurss, bet gan
„iesildošais” pasākums lielajai „Eirovīzijai” „Cāļavīzija”, kuras uzdevums bija noteikt
„Cāļa - 2006” titula īpašnieku. Tā kā šis
ir Suņa gads, tad pasākumu vadīja divi
nenosakāmas sugas „vaukšķi”, kuri skatītā jus iesaistīja vurss, bet gan
„iesildošais” pasākums lielajai „Eirovīzijai” „Cāļavīzija”, kuras uzdevums bija noteikt
„Cāļa - 2006” titula īpašnieku. Tā kā šis
ir Suņa gads, tad pasākumu vadīja divi
nenosakāmas sugas „vaukšķi”, kuri skatītā jus iesaistīja vurss, bet gan

dāvanu veikalam „Dimaija”, ziedu veikalam „Madara”, ﬁtnesklubam „Eleksīrs”,
krodziņam „Bambaleo”, un trīskāršs
paldies friziersalonam „Fēnikss”. Ceram, ka
arī citu gadu šāda sadarbība turpināsies un
pilnveidosies.
Taču kā visos nopietnos konkursos
bija arī profesionālā žūrija - Evitas Ķelnes,
Māras Lagzdiņas, Anitas Stepītes un
Vēsmas Ozoliņas sastāvā. Arī viņām liels
paldies par atsaucību un ieguldīto darbu.
Jo darbs žūrijai patiešām nebija viegls līderu Martas un Annas sniegums bija
tik līdzīgs, ka izšķirties par labu, kādai no
viņām, tiešām bija ļoti grūti. Tāpēc šoreiz
atradām kompromisu un uz Rīgas rajona
„Cāļa” konkursu brauks gan Anna Matveja,
gan Marta Papāne.
Nobeigumā vēl gribas pateikt lielu
paldies mazo „cāļu” vecākiem un skolotājām - Marutai Ikasai, Anitai Kampai, Ligitai

15. aprīlī
•
•

plkst. 12 Valdlauču sporta
laukumā,
plkst. 14 Rāmavas muižas parkā.

17. aprīlī
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plkst. 12.00 pie Katlakalna Tautas
nama kopā sanākšana
”Kas to Lieldienu iešūpoja?”
plkst. 14 Ķekaalna Tautas
nama kopā sanākšana
”Kas to Lieldienu iešūpoja?”
plkst. 14 Ķekaalna Tautas
nama kopā sanākšana
”Kas to Lieldienu iešūpoja?”
plkst. 14 Ķekaalna Tautas
nama kopā sanākšana
”Kas to Lieldienu iešūpoja?”
plkst. 14 Ķekaalna Tautas
nama kopā sanākšana
”Kas to Lieldienu iešūpoja?”
plkst. 14 Ķekaalna Tautas
nama kopā sanākšana
”Kas to Lieldienu iešūpoja?”
plkst. 14 Ķekaalna Tautas
nama kopā sanākšana
”Kas to Lieldienu iešūpoja?”
plkst. 14 Ķekaalna Tautas
nama kopā sanākšana
”Kas to Lieldienu iešūpoja?”
plkst. 14 Ķekaalna Tautas
nama kopā sanākšana
”Kas to Lieldienu iešūpoja?”
plkst. 14 Ķekaalna Tautas
nama kopā sanākšana
”
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REKLĀMA

AS BTA ir viena no lielākajām
apdrošināšanas sabiedrībām Latvijā,
kas apdrošināšanas tirgū veiksmīgi
darbojas kopš 1993. gada. AS BTA
konkursa kārtībā aicina darbā:

APDROŠINĀŠANAS AĢENTU
Prasības pretendentiem:
- prasme viegli dibināt un uzturēt kontaktus
- vēlme strādāt ar cilvēkiem
- spēja patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt darbu
- enerģiskums
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas
Pienākumi:
- sadarbības attiecību veidošana un uzturēšana ar klientiem
- klientu apkalpošana
- apdrošināšanas produktu prezentēšana un klientu konsultēšana par tiem
- apdrošināšanas līgumu slēgšana
Piedāvājam:
- darbu stabilā, augošā uzņēmumā
- atalgojumu atbilstoši ieguldītajam darbam
- profesionālās izaugsmes iespējas
- iespēju apdrošināšanas aģenta darbu apvienot ar pamatdarbu.
Pieteikumu ar norādi ” Apdrošināšanas aģents” un CV sūtīt uz adresi:
BTA KAC Ķekava, Nākotnes ielā 2, Ķekavā, LV-2123
Tālrunis: 7 935 227. Faksa nr. 7 935 227, e-pasta adrese: mareks.vaisuns@bta.lv

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

www. Landfond.lv

7

APSVEIKUMI
Dieviņš tevi mazu licis
Man kā kastanīti sirdī.
Lai cik tālu dzīvē ietu,
Nebūsim nekad mēs šķirti.
(J. Osmanis)

SLUDINĀJUMI, REKLĀMA
PĀRDOD dušas kabīni (90 X 90 cm), augsts
paliktnis, sēžamā, pusapapaļa, matēts stikls,
pilns komplekts, jauna (Itālija). Steidzīgi, lēti,
palīdzēšu piegādāt. Tālr. 6024796.
PĀRDOD apkures radiatorus konvektorus
22 x 500 x 800 u.c. izmēri (jauni, Somija). Pilns
komplekts, steidzami, lēti. Palīdzēšu piegādāt.
Ir boileris un lamināts, lēti. Tālr. 6024796.
PĒRK vienistabas dzīvokli Ķekavā vai tās
apkaimē. Tālr. 9728161.
PĒRK zemi privātmājas celtniecībai, izskatīšu
visus piedāvājumus, b ez starpniek iem,
steidzami. Tālr. 8272487.
MAINA 3 istabu dzīvokli labā stāvoklī ar
visām ērtībām Rīgā (Grīziņkalna rajonā) pret
māju vai jaunbūvi Ķekavas pagasta teritorijā
(vēlams posmā Rīga- Ķekava). Tālr. 6114334.

LĪDZJŪTĪBAS
Bet zeme klusē.
Mētru smarža nokūp gaisā.
Notrīs koka zars.
Pat akmens plaisā.
.. Bet zeme klusē.
(R. Saulājs)

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
INGUNAS TĪRMANES,
ANTOŅINAS TOROHTIJAS,
LAIMAS BAJĀRES,
ĢIRTA MOTIVĀNA,
VASILIJA KUZMICKA,
OSKARA ZEINVALDA,
ĒRIKA RIEKSTIŅA,
BROŅISLAVAS MAĻINOVSKAS
aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.

