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NOTIKUMS

Stāsta Ķekavas pagasta padomes izpilddirektors 
ILMĀRS INDRIKOVS

– Gadu mijā ir parasts atskatīties uz aizvadīto laika posmu 
un izvērtēt padarīto. 2007. gads Ķekavas pagastā ir atstājis 
paliekošas pēdas – gan jau pabeigtus darbus, gan lielāku projektu 
aizsākumus. Kā vienu no iespaidīgākajiem veikumiem gribu 
pieminēt deviņas noasfaltētas ielas – Ziemeļu, Priežu, Smilšu, 
Purmaļu, Dūņu, Purva, Pļavu, Pliederu, Pļavniekkalna, pavisam 
10,5 km kopgarumā. Ķekavas centrā tika izveidoti jauni gājēju 
celiņi, labiekārtota pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaigznīte” 
apkārtne, uzsākta kanalizācijas spiedvada izbūve, kas turpināsies 
līdz šā gada vasarai. Martā paredzama ūdens atdzelžošanas 
stacijas nodošana ekspluatācijā Odukalnā. Ir sākušies ilgi gaidītie 
renovācijas darbi Doles tautas namā. Uzbūvēta saimniecības 
ēka Jaunajos kapos un turpinās kapličas būvniecība. Tie visi ir 
projekti, kam bija nepieciešams nopietns sagatavošanas darbs 
un arī ievērojams finansu ieguldījums, bet pirmām kārtām – 
pašvaldības deputātu drosme un politiskā atbildība.

Kamēr nav apstiprināts pašvaldības 2008. gada budžets, par 
visiem jaunā gada plāniem būtu pāragri runāt. Taču jau ir zināms, 
ka šogad nodots tehniskajai ekspertīzei sākumskolas projekts, 
un varētu sākties arī būvniecība.

Noteikti turpināsim labiekārtošanas darbus un pasūtīsim 
projektus vairākām ielām. Paredzēts rekonstruēt Ķekavas 
vidusskolas ieeju un nomainīt vecās betona plāksnes pie tās.

Ir iecerēts sagatavot projektu un sākt ambulances trešā stāva 
izbūvi. Taču, kā jau teicu, konkrētāk par plānotajiem darbiem 
varēsim runāt pēc budžeta apstiprināšanas. Ķekavas pagasts 
savā attīstībā noteikti ies uz priekšu.

Pierakstīja GUNTA LAPIŅA

Vēstures ceļš nekad nav bijis viegls. Un iekrāsots tas arī 
svētajā sarkanajā krāsā. Kad pretspēki satiekas izšķirošajā 
cīņā. Kad izšķiras – būt vai nebūt.

Mums ir Lāčplēša diena, mums ir 18. Novembra svētki, 
mums ir pagaidām vēl problemātiskais 16. marts un 25. 
marts. Smags un skaists Mantojums. Cīņas un upuru laiks. 
Gan noklusēts, gan neatzīts, bet vienmēr dzīvs. Un diez 
vai kādam no mums XX gadsimta beigās varēja ienākt 
prātā, ka Vēsture aicinās vēlreiz būt gataviem ziedoties. 
Būt gataviem atdot dārgāko. Lai nosargātu tikpat lielu 
dārgumu kā dzīvība. Brīvību. 2008. gada kalendārs nu jau 
septiņpadsmito gadu mums atgādina, ka 20. janvāris ir 
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

Un skaistākais ir tas, ka šobrīd mēs paši esam gan šī 
laika dalībnieki, gan liecinieki. Mums nav jālasa vēstures 
grāmatas. Mēs tur bijām. Mēs atceramies. Mēs stāstām 
saviem bērniem. Jo tikai tad, ja nenogurstoši atgādināsim, 
ka ikviens no mums ir nomodā par savu zemi, par savu 
valsti, tikai tad mēs varēsim būt droši – arī katra nākamā 
paaudze būs tāda pati. Drosmīga. Nesavtīga. Savas tautas 
vēstures cienīga.

„Cilvēku vienotība un gatavība upurēties, aizstāvot 
savu zemi. Pulcēšanās diennaktīm pie Doma baznīcas, 
Doma laukumā, Zaķu salā,” tā šī laika izjūtas raksturo 
vecāki, atbildot, kas tad bija pats spilgtākais, pats 
būtiskākais, pats svarīgākais un neaizmirstamākais.

Nav frontes līnijas, nav ierakumu. Ir barikādes, veidotas 
no transporta aizsprostiem un betona blokiem. Nav 

ieroču, nav armijas vienību – ir cilvēki no visas Latvijas, kas 
1991. gada janvārī brauca sargāt Rīgu. Liekas, ka Latvija 
ir kā viena sirds, kurā saplūduši katra atsevišķa cilvēka 
sirdspuksti. 16. janvārī pirmā iznīcinošā lode tiek raidīta 
Latvijas sirdī. 20. janvārī tika nogalināti pieci cilvēki. Melna 
sāpe un akmenscieta pārliecība – jāiztur. Rīgas aizstāvji 
mājup dodas tikai pēc 25. janvāra.

Kas ir varonība? Katrs teiks pa savam. Toreiz būt tur 
bija varonība. Uzdrošināties, pārvarēt, palikt, tikai ar savu 
klātbūtni apliecināt – mēs esam spēks.

Kad viens uzdevums un pienākums – izcīnīt, 
nosargāt – ir izpildīts, jāveic nākamais – neaizmirst un 
godāt izdarīto. Un tas varbūt nemaz nav vieglāk, jo vēl un 
vēlreiz – ilglaicīgi – jāuztur, jānostiprina paaudžu atmiņā.

Tāpēc allaž svinēsim šo sava spēka pārliecību – 
sanākot kopā un kurot atmiņu ugunskurus tāpat kā toreiz 
laukumos un ielās. Gaišai piemiņai arī.

Katra valsts godina savus cīnītājus, katras valsts svēts 
pienākums ir nekad neaizmirst to laiku, kas pieprasījis 
šos cīnītājus, un tos cilvēkus, kuriem bijis lemts piepildīt 
skaistāko no uzdevumiem – nosargāt brīvību. Par katru 
cenu. Mēs paši esam šie cīnītāji. Mēs paši esam šī valsts. 
Brīva, neatkarīga, lepna.

 1991. gada janvārī barikādes iezīmēja Latvijas 
neatkarības ceļu, kuru mēs pašlaik arī ejam. Un grūtības 
mūs nebiedē.

SILVIJA ZĪTARE 

Barikādes. Dzīvā atmiņa

Nu jau tā ir noturīga tradīcija – ik gadus Ziemassvētku 
gaidās sadraudzības pagasta Bordesholmas delegācija 
mēro ceļu pāri pusei Eiropas uz Ķekavu, lai atvestu 
svētku sveicienus un novēlējumus. Arī šogad no 4. līdz 8. 
decembrim pie mums viesojās Bordesholmas pašvaldības 
pārstāvji. Daudzi no ciemiņiem Ķekavu pazīst tik labi, ka 
sen jau vairs nav pa mūsu pagastu jāvadā un jāpavada, 
tomēr par jaunumiem grib zināt tiklab viņi, kā delegācijas 
gados jaunākā daļa. Tāpēc ciemošanās sākās ar vizīti 
pagasta padomē, kur tika pārrunāti arī sadarbības plāni 
jaunajam gadam. Lielākie pasākumi gaidāmi jūnijā, kad 
Ķekavas skolēni dosies praksē uz Vāciju, Dziesmu un deju 

svētkos, kur piedalīsies arī Bordesholmas vīru koris, kā arī 
Bordesholmas jauniešu vizītes laikā Ķekavā.

Viesi no Bordesholmas apmeklēja vairākas mūsu 
pagasta lauku sētas ar interesantiem darbības virzieniem – 
privāto zoodārzu, zemnieku saimniecību „Strautmaņi”, 
kur saimnieki viesus cienāja ar ekoloģisku produkciju, kā 
arī „Pukstiņus ” un „Pupsulas.

Svētku noskaņās Ķekavas centrā noritēja Ziemassvētku 
„paraugdemonstrējumi” vācu stilā – ar karstvīnu, desiņām 
un jautru muzicēšanu.

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

Svētki kopā ar draugiem

Konkursa „Ziemassvētku
rotājums 2007” uzvarētāji

m. „Ziemeļi” 
(Aigars un Anita Štelfi);
m. „Dainas”
(Daina Marija Zozuļa,
m. „Mežkalni” 
(Valts un Anita Ermansoni);
Rīgas iela 69
(Raimonds Aužels);
m. „Gabaliņi”
(Biruta Jurgevica);
Ēdenes iela 3
(Signe Poreitere);

Mednieku iela 3 
(Brigita Cīrule); 
Staru iela 21 (Gunta Strēle);
Krasta iela 3  
(Alberts Pauliņš);
Zvejnieku iela 11
(Aldis Rakickis 
un Indra Ziediņa);
Rīgas iela 36 k-4 2. 
kāpņu telpa – lodžijas
(dz.22 Ivans Kuningass,
dz.24 Brigita Aužele).

izteikt pateicību:

Konkursa vērtēšanas komisija nolēma

 Nominācijā – „TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMI, 
KAFEJNĪCAS, APTIEKAS U.C.”
naudas balvu piešķirt viesu namam „Oāze” 
(SIA „Pirts un Co”, vadītāja Inta Care),
izteikt pateicību: viesu namam „Alejas” (Inta Ūdre);
„Unicentram” (A/s SEB Unibanka).

Nominācijā – „SKOLAS, BĒRNUDĀRZI, KULTŪRAS IESTĀDES U.C.”
apbalvot sekojošas iestādes:
Ķekavas kultūras namu (direktore Vēsma Ozoliņa);
Pļavniekkalna sākumskolu (direktore Agita Baltmane).

izteikt pateicību Ķekavas vidusskolai, Ķekavas mākslas skolai.

Nominācijā – „PRIVĀTAIS SEKTORS”
apbalvot sekojošas privātmājas:
Pils iela 3 (Sergejs Šepavalovs);
m. „Nīcmaņi” (Igors Lepjoškins);
m. „Laumas” (Inga Barkova).

Jaunā gadā – 
ar jauniem 

darbiem

8. janvārī ugunsnelaime piemeklēja Gaismas ielas 19/8. 
māju. Pajumti un iedzīvi zaudēja daudzi nama iemītnieki.

Ķekavas pagasta padome atsaukties iedzīvotājus 
un uzņēmumus, kas varētu palīdzēt tiem, kuri šobrīd 
palikuši bez pastāvīgas dzīvesvietas, ziedojot pirmās 
nepieciešamības lietas (apģērbu, segas, spilvenus, 
apavus), mēbeles, sadzīves tehniku, remontmateriālus.  
Kontaktpersona – Ķekavas sociālā dienesta vadītāja 
Ņina Timermane, tālrunis 29225965, 7935804 .

Vairāk lasiet 5. lpp.

NELAIME.   PALĪDZĒSIM!



NOMINĀCIJAS MĒRĶI:
1. apzināt un izvērtēt izglītībā gūtos rezultātus,
2.  motivēt pedagogus un izglītības iestādes skolēnu mācību un audzināšanas 

darbā, piedalīties pagasta sabiedriskajās aktivitātēs,
3.  izteikt pateicību un apbalvot Ķekavas pagasta izglītības iestāžu pedagogus 

par ieguldījumu skolēnu mācību un audzināšanas darbā, pagasta sabiedriskajā 
dzīvē.

NOMINĀCIJAS MĒRĶAUDITORIJA:
Ķekavas pagasta pirmsskolas, vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības 

skolu pedagogi.
NOMINĀCIJAS LAIKS UN VIETA:

Nominācijas ceremonija un balvu pasniegšana notiek 2008. gada 4. oktobrī.
NOMINĀCIJAS ORGANIZATORI:

Ķekavas pagasta padome piešķir nominācijas un naudas balvas. Pedagogs 
nominācijas un naudas balvas saņemšanai var tikt nominēts reizi 3 gados.

Pretendentus izvirza nominācijai:
Par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā.

Nominācijas piešķiršanas kārtība:
Ķekavas pašvaldības pirmsskolas, vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes 

izglītības skolu administrācija līdz 2008. gada 30. jūnijam iesniedz Ķekavas pagasta 
padomei iesniegumu, kurā pamato nominācijai izvirzītā pedagoga sasniegumus 
mācību un audzināšanas darbā.

Iesniegumam jāpievieno:
1.  pedagoģiskās sēdes, kurā skolas pedagoģiskais kolektīvs izvirza pedagogu 

nominācijai, izraksts,
2.  skolēnu pašpārvaldes un skolēnu vērtējums par izvirzītā pedagoga sasniegumiem,
3.  skolas vecāku padomes vērtējums par izvirzītā pedagoga sasniegumiem mācību un 

audzināšanas darbā,
4.  izvirzītā pedagoga darba pašvērtējums par sasniegumiem mācību un audzināšanas 

darbā.

Tiek veidota konkursa vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ietilpst:
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja D.Šulce
Komisijas locekļi: I. Maļinauskas, A. Platpers, J. Caune, A. Grigale, L. Zaķe

Komisijas sēdes tiek protokolētas. Ja komisijai rodas šaubas vai komisija nolemj 
padziļināti iepazīties ar kāda pedagoga mācīšanas un audzināšanas darbu, tā var lūgt 
attiecīgās iestādes administrācijai iesniegt papildmateriālus par izvirzītā pedagoga 
darbu.

Komisija izvērtē saņemtos iesniegumus. Par katru pretendentu tiek balsots atsevišķi. 
Lēmumu par nominācijas un naudas balvas piešķiršanu pretendentam pieņem ar balsu 
vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, tad izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Komisijai 
iesniegtie materiāli pēc izvērtēšanas netiek izsniegti atpakaļ, bet gan arhivēti.

Kritēriji pedagogu nominēšanai.
Skolas pedagoģiskā padome, izvirzot pedagogu nominācijai, izvērtē:
1.  pedagoga darbu ar talantīgajiem skolēniem (skolēnu sagatavošanu dalībai mācību 

priekšmetu olimpiādēs un projektos),
2.  pedagogu darbu ar skolēniem , kam ir mācību grūtības ( uz otru gadu atstātie 

skolēni, nesekmīgie, mācībām nemotivētie skolēni),
3.  pedagoga inovatīvo darbību skolas metodiskās komisijas un rajona metodiskās 

apvienības sastāvā,
4.  pedagoga ieguldījumu audzināšanas darbā, veidojot pilsoniskuma un valsts 

patriotiskuma izpratni skolēnos.
5.  pedagoga devums pagasta sabiedriskajā dzīvē (sportā, kultūrā un citās aktivitātēs).

Skolēnu pašpārvalde, izvirzot pedagogu nominācijai, izvērtē:
1. pedagoga pozitīvo motivāciju saskarsmē ar skolēniem,
2. pedagoga profesionalitāti mācību priekšmeta pasniegšanā,
3.  pedagoga spēju motivēt skolēnus sasniegt labākus mācību rezultātus un pilnveidot 

skolēna personību.
Skolēnu vecāku padome, izvirzot pedagogu nominācijai, izvērtē:

1.  pedagoga sadarbību ar skolēnu vecākiem,
2.  pedagoga spēju motivēt skolēnus sasniegt labākus mācību rezultātus un pilnveidot 

skolēna personību,
3.  pedagoga ieguldījumu audzināšanas darbā, veidojot pilsoniskuma un mūsu valsts 

patriotiskuma izpratni skolēnos.
Pedagogs darba pašvērtējumā ietver:

1.  vērtējumu par mācību priekšmeta pasniegšanas rezultātiem (klašu skaits, skolēnu 
skaits pa klasēm, vidējie vērtējumi mācību gada noslēgumā, vidējie vērtējumi 
valsts pārbaudes darbos, nepietiekamo vērtējumu skaits gadā pret skolēnu skaitu 
klasē u.c.),

2.  vērtējumu par sasniegumiem mācību priekšmeta metodikā (izstrādātās mācību 
priekšmetu programmas, metodiskie materiāli mācību priekšmetā u.c.),

3.  informāciju par tālākizglītību un inovāciju pielietojumu mācību priekšmeta 
pasniegšanā,

4.  vērtējumu par veikumu audzināšanas darbā,
5.  informāciju par dalību dažādos projektos un citās aktivitātēs, kas saistītas ar mācību 

priekšmeta pasniegšanu, metodiskajiem jautājumiem vai audzināšanas darbu.
6. informāciju par dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Noslēguma pasākumā tiek nosaukti un apbalvoti visi pretendenti, kas atbilst 
nominācijas nolikuma nosacījumiem.

Nominācijas „Labākais skolotājs 2007./2008. mācību gadā” 
pretendentiem – pedagogiem piešķir Ķekavas pagasta padomes 

pateicības rakstus un naudas balvas.
Konkursa komisijai ir tiesības piešķirtā naudas balvu fonda robežās 

mainīt un noteikt sadalījumu pa nominācijām. 
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KONKURSS

Ķekavas pagasta izglītības iestāžu 
pedagogu konkursa – nominācijas

„Labākais skolotājs 
2007./2008. mācību 

gadā” nolikums

PAZIŅOJUMI

Atvadu vārdi Henriham Baumertam 
13.08.1951–5.01.2008

5. janvārī no mums pāragri šķīries Ķekavas pašvaldības 
darbinieks veterinārārsts Henrihs Baumerts.

Viņa dzīve un darbs bija cieši saistīti ar mūsu pagastu kopš 
1977. gada, kad H. Baumerts pēc Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijas beigšanas sāka strādāt Ķekavā. Pēdējos desmit 
gadus viņš bija mūsu kolēģis pagasta padomē.

Savā profesionālajā darbībā Henrihs bija zinošs un 
atsaucīgs speciālists, vienmēr gaidīts katrā lauku sētā, kur bija 
vajadzīga palīdzība. Vienmēr smaidīgs, labsirdīgs un laipns. 
Kluss, inteliģents, ar izsmalcinātu gaumi. Tādu viņu paturēs 
atmiņā visi, kas Henrihu pazina un strādāja kopā ar viņu.

Henriha dzīve bija tik cilvēciska, cik vien to var vēlēties 
ikviena sirds, bet palika daudz nepiepildītu ieceru un sapņu, jo 
mūžs izrādījās par īsu…

Ķekavas pagasta padome

Informācija zvejniekiem
Saskaņā ar LR Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 09.11.2007.g. lēmumu Nr.86, 

Ķekavas pagasta ūdeņos 2008. gadā tiek noteikti šādi rūpnieciskās zvejas rīku limiti:
Daugavā – 3 murdi (tai skaitā 3 murdi specializētajā jūras salakas zvejā no 01.02.–01.04.); Rīgas 

ūdenskrātuvē (Ogres rajons ( Ikšķiles, Ķeguma un Ogres novads) un Rīgas rajons (Salaspils novads, 
Daugmales un Ķekavas pagasti)) – 35 murdi kopā.

Lūdzu Ķekavas pagasta zvejniekus zvejas rīku limitu 2008. gadam izmantošanai līdz 1.martam 
pieteikties Ķekavas pagasta padomē pie vides aizsardzības speciālistes Sigitas Varikas (tel.26417724).

Pensionāru ievērībai
2008. gada 17. janvārī plkst. 11 Ķekavas kultūras nama lielajā zālē 

notiks Ķekavas pagasta pensionāru sapulce.
Darba kārtībā: pensionāru padomes darba atskaite un padomes vēlēšanas.

Pensionāru padome 

Pateicība
Ķekavas pagasta Sociālais dienests izsaka lielu pateicību SIA ”Palete” direktoram VALĒRIJAM BOLDARENKO 
un Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja vietniekam IGORIM MALINAUSKAM par ziedotajām rotaļlietām 
pagasta trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Ceram, ka mūsu sadarbība turpināsies arī turpmāk.

Sociālā dienesta kolektīva vārdā vadītāja ŅINA TIMERMANE 

Cirsmu ciršanas tiesību izsole
Ķekavas pagasta pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē 

ar augšupejošu soli šādu cirsmu ciršanas tiesības

Rīgas rajona Ķekavas pagastā: kailcirte „Lagūna” (881 m3) un kopšanas cirtes (retināšana): „Mežs Nr.11” 
(143 m3), „Mežs Nr. 12” (93 m3), „Mežs Nr. 17” (215 m3), „Mežs Nr. 18” (77 m3).

Ciršanas tiesības tiek izsolītas uz katru cirsmu atsevišķi.
Tiek rīkotas divas izsoles Ķekavas kultūras nama mazajā zālē. Pirmā izsole notiks 2008. gada 6. februārī 

plkst. 11 uz kailcirti „Lagūna” un kopšanas cirti „Mežs Nr. 11”. Otrā izsole notiks 2008. gada 13. februārī 
plkst. 11 uz kopšanas cirtēm „Mežs Nr. 12”, „Mežs Nr. 17” un „Mežs Nr. 18”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas pagasta padomes telpās 14. kabinetā. 
Reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un pārtraukta vienu 
stundu pirms izsoles atklāšanas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas pagasta padomē, Ķekavā, Gaismas ielā 19-k.9, 14. kabinetā. 
Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties mežkopim pa tālr. 27030404.

ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERI.
Prasības:
• atbilstoša izglītība;
•  prasme strādāt ar MS Office programmām (vēlams ar Microstation);
• augsta atbildības izjūta, precizitāte;
• vēlama autovadītāja apliecība.

Jūsu pieteikumus (motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu (kopiju) un CV) 
lūdzam 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

Ķekavas pagasta padome aicina darbā

BŪVVALDES VADĪTĀJU.
Prasības:
•  augstākā arhitekta vai būvinženiera izglītība (profesionālās kvalifikācijas sertifikāts);
• vismaz gadu ilga pieredze pašvaldības darbā;
• pieredze komandas veidošanā un vadībā.
Piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu un labas sociālās garantijas.

Jūsu pieteikumus (motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu (kopiju) un CV) lūdzam 
līdz 2008. gada 1. februārim iesniegt 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 

Ķekavas pagasta padome 
konkursa kārtībā aicina darbā
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– Kurās pašvaldības vēlēšanās startējāt pirmo reizi? 
Kāpēc toreiz radās tāda doma vai nepieciešamība, vai tā 
varbūt bija nejaušība?

– Pirmo reizi tas bija pirms sešiem gadiem, un tā nebija 
nejaušība. Toreiz tas bija mūsu apkārtējās vides sakārtotības, 
pareizāk gan būtu teikt – nesakārtotības - jautājums. Mana 
partijas piederība saistīta ar „zaļajiem” – mani ne tikai 
interesēja ar vidi saistītās problēmas, bet biju ( arī šobrīd esmu) 
gatavs cīnīties un mainīt patērējošo attieksmi pret dabu. Toreiz 
katlakalnieši pat sūdzējās par piesārņotu ūdeni, par atkritumu 
izgāztuvi, kuras eksistence jau robežojās ar likuma pārkāpumu. 
Tāpēc nolēmu piedalīties vēlēšanās.. Lai novērstu nekārtības, 
lai mainītu pašvaldības attieksmi pret vidi un gan pats, gan 
mani līdzcilvēki dzīvotu tiešām sakārtotā vidē.

– Domāju, ka es nebiju vienīgā, kas tad gribēja zināt – 
kas tas tāds Beļinskis? No kurienes, ar ko nodarbojies?

– Manas saknes ir patiesi skaistā vietā – Koknesē, bet liktenis 
80. gadu vidū lika man nonākt Baložos - bijušajā Katlakalnā. 
Vēsturiski tā ir Katlakalna teritorija. Biju privātuzņēmuma 
vadītājs.

– Kādu, ienākot pirmoreiz Ķekavas pašvaldības darbā, 
redzējāt mūsu pagastu? Kas pagastā svarīgs bija izdarīts, 
kādi bija galvenie uzdevumi, galvenais darāmais?

– Problēmas šeit bija kā daudzās pašvaldībās – pavirši 
plānots un tikpat pavirši izlietots budžets, taču reizē gribu 
uzsvērt, ka tā tas bija ne visās pašvaldībās, tātad bija cilvēki un 
vietas, kur ar to prata tikt galā. Ja arī mēs būtu mērķtiecīgāk 
pratuši un vēlējušies izlietot budžeta līdzekļus, būtu izdarīts 
daudz vairāk. Tas tad arī bija jāsakārto pirmām kārtām. Līdzekļi 
skolu, bērnudārzu remontiem netika iedalīti ne loģiski, ne 
proporcionāli, piemēram, mūzikas skolā to tika ieguldīts par 
daudz, ko konstatēja arī Valsts kontrole.

– Ne viens vien ir balotējies vairākkārt un vai nu 
ticis, vai neticis ievēlēts. Kāpēc vēlējāties vēlreiz kļūt par 
deputātu, kāpēc, kā Jums pašam šķiet, saņēmāt atkal 
sabiedrības uzticību?

– Man grūti ko īpašu te teikt. Esmu centies godprātīgi pildīt 
savus deputāta pienākumus un palīdzēt cilvēkiem, kur un kad 
tas vajadzīgs. Galu galā tāpēc jau esmu deputāts. Cilvēks vēršas 
pašvaldībā un … sastopas ar visai smagu birokrātiju. Uzskatu, 
ka arī šādos gadījumos palīdzēt risināt kādu jautājumu ir mans 
pienākums. Varbūt arī tas palīdzējis gūt cilvēku uzticību.

– Jūs kļuvāt pagasta padomes priekšsēdētājs…Vai tas 
nebija tas laiks, kad ik pa brīdim, sagrupējoties attiecīgam 
deputātu sastāvam un skaitam, varēja tikt mainīts 
padomes priekšsēdētājs? Un cik vispār liela nozīme ir 
tieši priekšsēdētāja krēslam, ja tiek ievēlēti pagasta labā 
strādāt gatavi 11 cilvēki?

– No pieredzes varu teikt, ka ir ļoti liela nozīme komandai 
ar priekšsēdētāju priekšgalā. Tobrīd bija spēcīga pozīcija, kas 
vēlējās sakārtot darbu pašvaldībā. Un viss sāka arī izdoties. 
Par priekšsēdētāju nostrādāju 2,5 gadus. Kad divi toreizējie 
deputāti savtīgās interesēs gribēja, lai parakstu kādu 
dokumentu, es atteicos, un to parakstīja mana vietniece. Tad 
arī notika maiņa.

– Jūs esat trešais deputāts, ar ko runāju, un šī deputāta 
statusa dēļ būs jautājumi, kas atkārtosies, lai iegūtu 
sapratni, kā katrs no jums raugās uz vienu un to pašu 
savas darbības jomu vai, sacīsim, īpatnību. Kā vērtējat 
savus pašreizējos kolēģus – vai ir vienota ģenerāllīnija jūsu 
komandas darbā, vai strīdi, ja tādi gadās, ir auglīgi. Kā jūs 
salīdzinātu pašreizējo pagasta padomi ar to, kuru vadījāt?

– Pašreizējie kolēģi neesam vienota komanda, var sacīt, 
ir pat trīs daļas – diezgan spēcīga opozīcija, kas, manuprāt, 
redz, kā būtu jāveic darbs patiešām pagasta labā. Deputāti, 
kas ir stipri aizņemti savā pamatdarbā, tāpēc nespēj sīki un 
pamatīgi iedziļināties izskatāmajos jautājumos un pakļaujas 
balsojot valdošās koalīcijas deputātu balsojumam. Pārējie, 
kam būtu jāveic galvenie darbi ar lielu atbildību, ir pašvaldības 
amatos. Tie, kuri nestrādā diendienā pašvaldībā, atnākot redz 
sagatavotus materiālus. Atbildība par tiem jāuzņemas šeit 
strādājošajiem deputātiem.

Strīdos bieži panākam pozitīvu lēmumu vēlētāju labā, bet 
diemžēl gadās, ka nav iespēju ko panākt, jo valdošā koalīcija 
atrod veidu, kā aizstāvēt savu nostāju. Ir ne viens vien piemērs, 
kad šie lēmumi tomēr jāatceļ, jo opozīcijai bijusi taisnība. Tā bija 
ar firmu, ar kuru gribēja noslēgt līgumu bez konkursa, tā var būt 
arī ar teritoriālo plānojumu – opozīcija tika uzklausīta daļēji.

Iepriekšējā sasaukumā bija spēcīga pozīcija un ļoti spēcīga 
opozīcija – tas neļāva pavirši strādāt, opozīcija palīdzēja 
dažreiz nepieļaut rupjas kļūdas. Tā būtu jāstrādā.

– Mūsu pagasta lielajā Telpā – ko Jūs tajā uzskatāt par 
prioritāru?

– Jau no sasaukuma sākuma – apzināt precīzāk, cik vietu 
trūkst bērnudārzos, cik – sākumskolā, lai bērniem nebūtu 
jāmācās divās maiņās, kā arī lai bērni mācītos Ķekavā, nevis 
brauktu uz Rīgu, un bija jau jāiesāk būvēt šīs iestādes. Īstie 
darbi nenotiek tādā tempā, kā vajadzētu. Bet, jo lēnāk tie 
notiek, jo vairāk tos sadārdzina inflācija.

Sakārtot ceļus, galvenos asfaltējot, labojot pārējos. Šie 
ceļi ir apzināti, taču līdzekļi saplānoti nepareizi. Deputātiem 

ne vienmēr viegli ir noteikt, kur ķerties klāt pirmkārt, kur klāt 
asfaltu no jauna, kur tikai „lāpīt”.

Visaktuālākā problēma ir teritoriālais plānojums, un ir ļoti 
svarīgi, kāds tiks pieņemts lēmums, jo tas ir pamats pagasta 
tālākai attīstībai. Katlakalnā būtu jābūvē jauna bibliotēka, jo 
vecās telpas ir par šauru un šo bibliotēku apmeklē ļoti daudz 
cilvēku.

– Jūsu komentāri par pagasta teritorijas plānojumu 
(2003.–2015. g.).

– Diemžēl tas ir izstrādāts nekvalitatīvi, nav ņemtas vērā 
iedzīvotāju intereses. Piemēram, neievēroti palika iedzīvotāju 
paraksti, kas protestē pret daudzstāvu apbūvi „Krustkalnos” un 
„Bēkās”. Tas ir saistīts ar būvnormu pārkāpumiem, „Bēkās” pat 
nedrīkstētu šādu apbūvi realizēt arī tāpēc, ka blakus atrodas 
bērnudārzs „Zvaigznīte”.

Tā, protams, ir visas Latvijas problēma, kas izpaužas 
arī pie mums – tiek iekārotas applūstošās teritorijas, lai 
padarītu tās par apbūvējamām. Tā tiek veicināts aizsargjoslu 
likumpārkāpums.

Visā Eiropā notiek cīņa par mežu saudzēšanu, taču 
mums mūsu teritoriālajā plānojumā daudzās mežu teritorijās 
paredzēta apbūve.

Es arī uzskatīju, ka nepareizi ir iezīmēt perspektīvos ceļus 
pāri izstrādātajiem detailplānojumiem, kur jau paredzēti ielu 
tīkli. Tas radīs apgrūtinājumu .

Kā teicu jau iepriekš – visticamāk, Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrija šādu plānojumu nepieņems. 
Starp citu, Rīgas rajonā jau ir precedenti, piemēram, Ādažu 
pašvaldībā ministrija nav saskaņojusi.

Elektrolīniju aizsargjoslas, gāzes vadi…Nav sīkumu šādā 
plānojumā.

– Tas, kas skars mūs visus, ir pašvaldību teritoriālā 
reforma. Kā to vērtējat Jūs? Vai ir iespējami kādi 
pārsteigumi? Kādas sekas cilvēki izjutīs, Jūsuprāt, tālākā 
nākotnē?

– Laikrakstā „PieRĪGA” par iespējamo apvienošanu un 
kopā saimniekošanu izsakās Rīgas rajona pašvaldību vadītāji, 
tostarp arī Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja Dzintra 
Maļinovska:” Nu ja jāvienojas, tad jāvienojas. Ķekavai tas 
varbūt nav tik sāpīgi, vēsturiski mēs ar Daugmali esam tuvāki 
nekā citi pagasti. Materiālā ieinteresētība apvienoties mūsu 
pašvaldībām nav izšķiroša – mēs esam pietiekami turīgi un 
iedzīvotāju mums arī kļūst arvien vairāk – Ķekavā tūlīt būs 
14 tūkstoši.” Savukārt, Juris Krūmiņš, Daugmales pagasta 
padomes priekšsēdētājs, vērtē šādi: „Manuprāt, novadu 
veidošana vispirms ir politisks jautājums, otrkārt – tā ir vēlme 
ieekonomēt valsti līdzekļus – pārvaldes izdevumus. Man šķiet, 
ka apvienošanās projekts nav sagatavots, nav apzināti visi 
pagasti, visas vietas, nav noskaidrotas visas problēmas, nav 
noskaidrotas tālākās attīstības iespējas.”

Es biju klāt sanāksmē, kur notika šī projekta apspriešana, lai 
iesniegtu Ministru kabinetā. Toreizējais ministrs Štokenbergs 
teica apmēram tā – gribējāt Daugmali, dabūsiet klāt arī 
Baložus.

Redzot, kas notiek citur, daudzas pašvaldības protestēja 
pret spaidu apvienošanu un pat ar 2000 iedzīvotāju palika 
neapvienotas. Liela pašvaldība būs kā tāds liels kolhozs.

Ko Ķekava zaudēs? Mēs, piemēram, esam varējuši atļauties 
lielākus pensionāru sociālos pabalstus, pašvaldības darbinieku 
algas, sociālās garantijas, pat degvielas patēriņus. Kopējais 
budžets mūs neglābs, un 10 līdz 15 gadus mums nebūs iespējas 
palielināt cilvēku ienākumus pat inflācijas procenta robežās. 
Pēc likuma nedrīkstēs pasliktināt lielā novada darbinieku algas. 
Esam saviem vēlētājiem, skolām, pašvaldību darbiniekiem 
izdarījuši lāča pakalpojumu. Iedzīvotāju aptaujā lielākā daļa 
bija pret apvienošanos ar Daugmali. Es sēdē trīs reizes aicināju 
izskatīt šo jautājumu un panācu iepriekšējā sasaukuma 
deputātu vairākuma balsojumu pret jebkādu apvienošanos 
ar citām pašvaldībām, taču šī sasaukuma deputātu vairākums 
nobalsoja par apvienošanos.

– Laiks skrien ātri. Nav aiz kalniem 2009. gads, tātad 
atkal vēlēšanu laiks. Taps novadu domes. Esat par to 
domājis?

– Ņemot vērā šo apvienošanos vienā lielā novadā, 
domāju, ka piedāvāšu savas zināšanas un pieredzi. Lai 
netiktu sastrādātas aplamības. Tas būs sarežģīts periods, un 
es esmu gatavs sevi, savu darbu ieguldīt, lai ķekaviešiem šīs 
apvienošanās grūtības būtu mazāk sāpīgas.

– Vienu un to pašu cilvēku ļaudis atceras dažādi, jo 
cilvēks mēdz būt dažāds savā attieksmē un citu uztverē. 
Pagasta padomes priekšsēdētāju Beļinski es atceros kā 
atsaucīgu, izprotošu, ar konkrētu viedokli. Kā cilvēku, par 
kuru var teikt „vīrs un vārds”. Es nerisināju personīgus 
jautājumus un jutos droša par objektīvu attieksmi. 
Iespējams, arī vēlētāju atsaucība ir norāde uz to. Kā šodien 
jūtat cilvēku attieksmi? Cik varat palīdzēt?

– Cilvēku attieksme ir laba. Palīdzēt varu līdz robežai, kur 
nav likumpārkāpumu. Ļoti smaga ir mūsu birokrātija. Ļaudis 
vēršas gan pie manis, gan citiem deputātiem, kad netiek 
izskatīti iesniegumi vai kad tie tiek izskatīti vienpersoniski. 
Protams, deputātu lielākā daļa ir atsaucīgi, un cilvēki var būt 
droši, ka viņiem palīdzēs.

– Pastāv arī tāds uzskats, ka viens otrs deputāts 
izmanto savu stāvokli personīgās interesēs. Kā Jūs 
komentētu šādu viedokli?

– Ja es gribu būt atklāts, tad man tas jāatzīst.
– Ja Jums būtu kas svarīgs jāsaka Ķekavas pagasta 

iedzīvotājiem: jāaicina uz kaut ko, jābrīdina no kaut kā vai 
kaut kas jānovēl (tas nebūtu Jaunā gada vēlējums), ko Jūs 
noteikti gribētu sacīt?

– Lai Ķekavas iedzīvotāji vēlēšanās mums visiem piemēro 
stingrākus kritērijus. Tad sakārtotāka un mazāk birokrātiska 
kļūs pašvaldība un iedzīvotājiem būs vieglāk atrisināt savus 
jautājumus.

– Vai izdevās ko panākt ar novembra avīzē (Nr. 10) 
publicēto aicinājumu? Kāpēc bija jāvēršas pie sabiedrības?

– Daļēji izdevās, daļēji arī ne. Daži no pašvaldības 
vadošajiem deputātiem aizstāvēja kāda uzņēmēja intereses, 
nevis ņēma vērā 150 cilvēku parakstus. Teritoriālā plānojuma 
izstrādē ir politiski lēmumi. Ķekava ir lauku teritorija, un loģiski 
būtu, ja tiktu saglabāta šī lauku ainava, kategoriski noraidot 
daudzstāvu apbūvi, jo nav nodrošināta infrastruktūra, ne ielas, 
ne ceļi nav atbilstošā stāvoklī.

– Nobeiguma jautājumi, saistīti vairāk ar Jūsu 
personīgo dzīvi. Esat saistīts ar sportu. Cik ilgi jau, kādi 
sasniegumi? Šāda aizraušanās norūda raksturu…

– Esmu bijis autobraucējs, izcīnījis arī godalgotās vietas. 
Jau no jaunības nodarbojos ar svaru bumbu celšanu. Rezultāti 
šajā jomā nav dažu gadu sasniegums. Tas ir mans dzīves 
veids. Strādājot pie tehnikas izkopšanas, esmu guvis augstus 
rezultātus. 2007. gada 1. un 2. decembrī ASV Sandiego pilsētā 
izcīnīju Pasaules čempiona titulu savā grupā.

– Ar ko dalāties savās pārdomās, priekos vai bēdās?
– Ģimenē ar dzīvesbiedri, pašvaldībā – ar tiem deputātiem, 

kuri tiešām vēlas kaut ko īsti izdarīt un sakārtot. Bet īpašu 
prieku izjūtu, ja izdodas kādam palīdzēt atrisināt problēmas.

– Kas Jūs ikdienā ļoti uztrauc un ļoti iepriecina?
Uztrauc tas, ka pašvaldībā nespējam izveidot spēcīgu 

komandu, kas uzlabotu darbu ar iedzīvotāju iesniegumu 
pieņemšanu un izskatīšanu. Algas šiem cilvēkiem ir pietiekamas, 
bet galā ar saviem pienākumiem tie tomēr netiek.

Iepriecina Ķekavas sportistu sasniegumi. Iepriecina, ka ir 
tādi pašvaldības darbinieki, kas turpina izglītoties, tā uzlabojot 
sava darba kvalitāti. Iepriecina, ka iedzīvotāji visā Latvijā un arī 
Ķekavā interesējas par politisko un ekonomisko situāciju valstī. 
Tas veicina mūsu demokrātijas tālāko attīstību, un tas ir gan 
ļoti svarīgi, gan ļoti pozitīvi.

– Mēs visi nākam no kādas savas pasaules – ģimenes, 
skolas, studentijas. Ko Jūsos atstājis katrs šis laiks?

– Mērķtiecību un zinātkāri. Uzskatu, ka ik pēc 20 gadiem 
jāpaplašina zināšanas, vēlreiz mācoties. Esmu pabeidzis Sociālo 
tehnoloģiju augstskolā Tiesību zinātņu fakultāti. Pagājušajā 
vasarā ieguvu maģistra grādu LU Vides resursu pārvaldes 
programmā. Tāpēc uzskatu, ka arī pašvaldībā nepieciešams 
izstrādāt sistēmu, kas veicinātu vēlēšanos mācīties.

Ja vēlamies būt apritē, ir daudz jāzina.

Interviju sagatavoja SILVIJA ZĪTARE

Mans pienākums – palīdzēt un risināt
Saruna ar pagasta padomes deputātu INĀRU BEĻINSKI

“Lai Ķekavas iedzīvotāji 
vēlēšanās mums visiem 

piemēro stingrākus 
kritērijus”
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NODOTS SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI
Atpūtas komplekss “Jaunkļavas” 

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 
21.12.2007. lēmumu, nodota publiskai 
apspriešanai būvniecības ierosinātāja 
Ingas Englandes pilnvarotās personas 
Sergeja Englanda konditorijas un kulinārijas 
ceha ar atpūtas kompleksa būvniecības iecere 
Ķekavas pagastā, nekustamajā īpašumā 
„Jaunkļavas” (kadastra numurs 8070 008 0269).

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 21.12.2007. lēmumu, nodota publiskai 
apspriešanai būvniecības ierosinātāja SIA „Dalema plus” mehānisko darbnīcu 
rekonstrukcijas par auto mazgātuves un biroja telpas ar kafejnīcu būvniecības iecere 
Ķekavas pagastā, nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 105c (kadastra numurs 8070 008 0080).

Mehāniskās darbnīcas 
pārbūve Kalnakrogā

“VGP PARK ĶEKAVA” 

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 21.12.2007. lēmumu, nodota publiskai 
apspriešanai būvniecības ierosinātāja SIA „VGP Latvija” industriālā parka būvniecības 
iecere Ķekavas pagastā, nekustamajā īpašumā „Kroņi” (kadastra numurs 8070 011 0160), 
„Kronīši” (kadastra numurs 8070 011 0209) un „Jumtiņi” (kadastra numurs 8070 011 0162).

AICINĀM ĶEKAVAS PAGASTA IEDZĪVOTĀJUS, kā arī personas, kurām 
Ķekavas pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder nekustamais 
īpašums, izteikt savu viedokli un līdz 2008. gada 11. februārim rakstiski iesniegt 
vai nosūtīt savas atsauksmes Ķekavas pagasta būvvaldei (Gaismas iela 19, K-9, 
Ķekava, Rīgas rajons, LV-2123).

Ar apskates materiāliem un informāciju par būvniecības iecerēm var iepazīties 
Ķekavas pagasta būvvaldē, pirmdienās no 8.00–18.00 un ceturtdienās no 
9.00–19.00, pārtraukums no 13.00–14.00.

Atsauksmes, kas iesniegtas pēc 11. februāra, netiks ņemtas vērā.



Viņai nupat bija cienījamu gadu jubileja. Viņa 
ir ilgstoši vadījusi Ķekavas kultūras nama darbu 
un dzīvi. Viņa vēl tagad strādā Ķekavas kultūras 
namā. Viņas vārds ierakstīts Ķekavas pagasta Goda 
grāmatā. Viņas sāpe un rūpju objekts joprojām ir 
Doles Tautas nams. Viņa ir divu dēlu māte, piecu 
mazbērnu vecmāmiņa un triju mazmazbērnu 
vecvecmāmiņa.

Liekas – mēs tik daudz jau zinām par kādu mums 
tiešām labi pazīstamu cilvēku. Esam bijuši viņam blakus 
ilgus gadus. Un jocīgākais, skaistākais, neparastākais un 
negaidītākais – atkal jauns uzmirdzējums.

Kultūras nama meitenes – Vēsma, Māra un Anda – 
aicinājumam tikties un pastāstīt, kādu viņas redz, pazīst 
savu ELGU, atsaucās uzreiz un labprāt, bet to nu gan 
iedomāties nevarēju, ka saruna par šo cilvēku būs tik 
piesātināta, tik azartiska – labvēlības, apbrīnas, mīļuma 
un cieņas piepildīta. 

Rokdarbnieces aicinājums un ķēriens
„Viņa ir sākusi aust!” - tie bija pirmie vārdi, kas pauda 

apbrīnu un atzinību. Un var saprast, jo nekad vēl savā 
mūžā viņa to nebija darījusi, bet savai jubilejai saaudusi 
gan atturīgi rimtus, gan priecīgi krāsainus gobelēnus. 
Pie tam tas galīgi nenozīmē, ka Elga ar aušanu nu 
nodarbojas caurām dienām, nē, kad atliek laiks pēc 
citiem darbiem, kuri nekur nav pazuduši, vai kad rodas 
iedvesma – jāauž! Adījusi, jā, to darījusi – visam vīru 
korim valnīšus, Piebalgas un Vidzemes vainadziņus ar 
pērlītēm veselam deju kolektīvam. Vēl izšuvusi blūzes 
ar krustdūrieniem jaunībā, govis ganot. Reiz viena 
gotiņa taisījusies rokdarbu nogaršot , un tā pati blūze, 
„no govs mutes izrautā”, jubilejā bija redzama blakus 
nupat darinātajiem gobelēniem.

Bet tagad, lūk, arī auž. Stāstītāju vārdos izskan tāds 
lepnums, it kā viņas pašas arī, lūk, austu. Varbūt tur, 
tajos audumos, kultūras nama vēsture ieaužas…

Kas es esmu, ja nepiedalos…
Māra teic, ka tie esot tādi „māžošanās pasākumi”. 

Labi, lai tā būtu, bet vai tad nav zināms, ka visgrūtāk ir 
atrast tiešām labu komiskā personāža spēlētāju? Ja tāds 
ir atrasts, tad nav jāsmaida pieklājības pēc. Jo tad birst 
smieklu asaras. No sirds. Un Elga „visam ir gatava, viņa 
parakstās, viņa ļaujas”, jo viņa pati arī ir tas atradums. 
Tie, kas redzēja, atceras Salliju no „Hameleonu 
rotaļām”. Talkas pasākumā jeb „subbotņikā” - pižiks 
galvā un akordeons plecos, lai talciniekiem lustīgāka 
talkošana.. „Trīs tenoru” uzvedumu gatavojot , karstās 
debatēs Elga izcīnījusi savu ..Ruņģi.. Jo nopietni 
gatavojusies savai lomai – filmu noskatījusies, 
atbilstošos rekvizītus sameklējusi, un Arņa smokings 
bija tik viens no tiem, kas priekšnesumu sulīgu darīja. 
Un pasākumā „Nenoticis notikums” bija divi spilgti 
tēli – Elguša un Arņuša.

Ziemassvētkos kopā ar Arni braukusi uz Baldones 
bērnunamu, un tur abi kā rūķi bērnus ar rotaļām un 
dziesmām priecējuši. Pēc tam gan – „bija smagi un 
raudāja abi”.

Taču neatteica, kad lūdza atkal.
„Barikāžu laiks sievietes skatījumā” – šo smeldzīgo 

un nopietno pasākumu, cilvēkus aizkustinot līdz 
sirds dziļumiem, arī vada Elga. Kā allaž - rūpīgi 
sagatavojusies. Pat dziesmu tekstus kopdziedāšanai 
ne tikai sameklējusi, bet arī sakopējusi.

Putnu fabrikā ielīgošanas svētki – Elga ņem 
akordeonu, lai cilvēkiem svētkos svētku sajūta.

„Dzimusi kultūras 
darbiniece un – cīnītāja”

„Neviens tā nav cīnījies par Doles Tautas namu”, 
saka viena, māj ar galvu visas. Un visu, tā teikt, 
sabiedriskā kārtā kopā ar Annu Āboliņu. Bet toreiz, 
kad namu vācu delegācijas viesiem rādīt vajadzēja, ak 
kungs, kāds tas izskatījās – netīrs un piedrazots. Elgas 
vadībā viss tika izmēzts tā, ka spīdēja un laistījās. Vēl 
viens „toreiz” – kad Grigaļiem viņa kā kultūras nama 
vadītāja dzīvokli izcīnīja – iekļuva tajā caur bēniņiem 
un iekrampējās. Nāk komisija skatīties – tur nākamais 
īpašnieks ar čemodānu jau priekšā. Tā arī izcīnīja.

Pats šodien tik pierastais kultūras nams faktiski par 
kultūras namu tapa, pateicoties viņas neatlaidībai un 
klātesamībai. Pēc projekta – bibliotēka ar lasītavu. Tikai 
Elgas iniciatīva ir tā, ka bibliotēkā skatuvi iebūvē. Viņa 
to projektu pati pieskatīja un uzbūvēja – kultūras namu. 
Podestus ar kolhoza priekšsēdētāju Bluķi sarunāja, par 
ko, savukārt, Skuja Mārtiņš cemmīgs bijis.

Varbūt tas pat neticami izklausās, un ne nu tik 
vienkārši viss arī notika, bet galvenais jau ir rezultāts. 
Tas tāds ir līdz šodienai. Un šodienas kultūras 
nama direktori arī izvēlējās – uz valsts sadali pati 
aizbrauca un pieprasījumu, ka Ķekavai vajag tieši 
Vēsmu, iesniedza. Bija novērtējusi Vēsmas darbu 
prakses laikā un atzinusi par labu esam. „Viņa ir mana 
darbaudzinātāja un lielisks cilvēks,” skanīgi un ar savu 
raksturīgo uzsvaru saka Vēsma.

„Kultūras nama tradīcija – atvaļinājuma svētki. 
Aizbraucam kādā vietā un – dziedam… Mūsu 
Milta Anniņa saka, ka dzīvot nespētu bez tādas 
izdziedāšanās. Elgas vadībā tad arī notiek šis mūsu 
dziesmotais atvaļinājumu ievadvakars. Un atkal bez 
akordeona nekādi neiztikt. Elgai rokas gan tagad tādas 
sāpīgas, un īsti ticēt, ka „atgāja tā sāpe” nevar, bet bez 
viņas arī nevar.” Stāstītājas piebilst, ka savulaik, kad 
Elga ļoti vēlējusies iemācīties spēlēt šo instrumentu, 
viņa to pašmācības ceļā arī izdarījusi.

Jubilejā arī dziedāts krietni – tik šoreiz Arvīds spēlēja. 
Uzstājās ansamblis „Dēli un sekas”- Dainis, Elgas dēls, 
iesaistoties sarunā, saka – „mammai patīk muzicēšanas 
varianti”, tad nu divos trīs mēģinājumos dēli, vedeklas, 
mazbērni un mazmazbērni radījuši ansambli. Idejas 
iedīglis gan nāk no pašas mammas. Pirmoreiz kopā ar 
mazbērniem muzikālu pārsteigumu viņa noorganizēja 
savam Arnim. Šoreiz – pārsteigums un prieks pašai.

Viņai ir vēl savi īpaši „dziesmu draugi” – Jānis Caune, 
Ilmārs (kurš tagad tur, no mākoņa maliņas, droši vien 
pasmaida, sak, dziedājām nu gan) un Ārija Briģi.

Un no kā tad „Mozaīka” izauga? No Grigaļu Jāņa 
vadītā jauktā ansambļa, kurā, protams, dziedāja arī 
Elga – kultūras nama vadītāja.

Strēlnieks – pēc horoskopa 
un dzīvē vai „Ar galdnieka 
meitu nav ko strīdēties” (Arnis)

Tā Elgu vienprātīgi novērtē Vēsma, Māra un Anda: 
”Maksimāls, pilnīgs šīs zīmes simbols. Mēs piekūstam 
ātrāk. Viņa – nenogurdināma. Brunči vien sievišķīgi 
noplīvo. Gan saskanīgajā dejas solī ar Arni, gan ikdienas 
nebeidzamos darbus ātri un it kā viegli padarot. Kādās 
īpaši atbildīgās reizēs pat jāpabrīnās – vai viņa kādreiz 
guļ arī?” Kā toreiz Valkā, kad pirmo dēlu Andri gaidīja, – 
pabeidza vakarā uzstādīt deju „Pie Daugavas” un tad 
brauca laist dēlu pasaulē.

Ārēji rāma un ļoti spēcīga, diplomātiska, bet lielus 
kompromisus nepieļaus.

Par taisnību cīnīsies līdz galam – kā toreiz Valkā 
par Dziesmu svētkiem. Elga aizgāja no darba Valkas 
kultūras namā, bet izpildkomitejas spiedienam 
nepakļāvās.

Lepnums jūtams šajā raksturojumā – ir starp 
mums vēl cilvēki ar taisnu muguru un godaprātu.

Ar viņu varot sastrīdēties, taču nekad nav 
grūtību pēc tam sarunāties un kopā strādāt tālāk. 
Izpalīdzīga – neatteiks nekad, un palīdzēt nekavēs ne 
svētki, ne svētdiena. Ar nejēdzībām nesamierināsies. 
„Apbrīnojami”, saka Dainis, „es neietu, neaizrādītu, bet 
mamma – ies.”

„Pašdarbnieki ne reizi vien saka – tā Elga darīja. Un 
mēs turpinām. Jo pie mums valda Elgas gars.”

Tā bija trakoti interesanta saruna. Pārņēma tāda 
sajūta, ka veries mirdzošā salūtā un vēlies mazlietiņ, 
nu kaut uz brīdi to apturēt. Lai paturētu. To mirdzumu. 
Neparastumu. Lai veldzētos mirkli ilgāk. Sarunā par 
ELGU AUZIŅU šī izjūta neatkāpās.

SILVIJA ZĪTARE
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CILVĒKS SAVĀ PAGASTĀ

KĀ DZIRKSTOŠS SALŪTS…

Tā nekad nenāk gaidīta…
8. janvāra diena Ķekavas centrā sākās ar satraucošu ziņu: ugunsgrēks! 

Dūmu mutuļi un liesmas vispirms sāka gāzties pa kāda Gaismas ielas19/ 8. 
mājas dzīvokļa logu otrajā stāvā – un bija jau par vēlu, lai telpā, no kurienes 
nelaime, visticamāk, arī bija sākusies, kaut ko varētu glābt. Uguns sāka strauji 
izplatīties uz apkārtējām telpām, kodīgi un necaurredzami dūmi piepildīja 
kāpņu telpas un gaiteņus, spraucās iekšā pa dzīvokļu durvīm…

Pirmie palīgā ieradās Ķekavas municipālās policijas darbinieki, kuri 
uzsāka iedzīvotāju evakuāciju caur logiem vispirms no visvairāk apdraudētā 
otrā stāva, pēc tam arī no pārējiem līdz pat ceturtajam – tiktāl sniedzās viņu 
rīcībā esošās kāpnes. Piektā stāva iedzīvotājus glāba atsteigušies valsts 
ugunsdzēsības dienesta darbinieki.

Pa to laiku pirmajā stāvā sociālā dienesta un vairāki pašvaldības darbinieki 
pašaizliedzīgi evakuēja sociālās aprūpes centra iemītniekus. 

Kopumā nelaimes gadījumā ir cietuši deviņi cilvēki, no tiem trim bija 
vajadzīga nopietnāka palīdzība – sievietei, kura guva apdegumus, un diviem 
iedzīvotājiem, kas saindējās ar tvana gāzi. Diemžēl ugunsgrēkā gāja bojā 
vairāki mājdzīvnieki, kurus izglābt neizdevās.

Degošajā namā vēl rosījās ugunsdzēsēji, bet nelaimē cietušajiem jau 
bija sameklēts pagaidu jumts virs galvas, gultas, segas, pārtika, psihologa 
atbalsts. Sociālās aprūpes centra iemītniekus mīļi uzņēma pirmsskolas 
izglītības iestādes „Ieviņa”, bet pārējiem mājas iedzīvotājiem durvis laipni 
vēra Ķekavas kultūras nams.

Dažas stundas pēc notikuma uz ārkārtas sēdi sanāca pagasta padomes 
deputāti, lai novērtētu situāciju un apsvērtu turpmākos darbus.

– Galvenais, ka visi ir dzīvi! – tas bija pirmais, ko atviegloti pavēstīja. 
pagasta padomes priekšsēdētāja Dzintra Maļinovska. Kamēr dienestu 
vadītāji ziņoja par situāciju, pa logu varēja redzēt, kā cietušajā namā jau 
rosās meistari, ar pagaidu materiāliem aizdarinot vaļējās logu acis, lai 
saglabātu telpās siltumu. Mazāk cietušajā mājas daļā drīz vien tika pieslēgta 
arī elektronenerģijas padeve. Neatliekamajiem darbiem bija mobilizēti visi 
pašvaldības rīcībā esošie spēki un resursi. Jau nākošajā dienā visiem izdegušo 
istabu iemītniekiem bija atrasta pagaidu dzīvojamā platība. 

Pašvaldība turpinās risināt cietušo iedzīvotāju izmitināšanas un nama 
remonta jautājumus, un ātrāk vai vēlāk būs zināmi arī kopējie materiālie 
zaudējumi. Un tad būs arī jāapsver, no kura vaininieka tos vajadzēs 
piedzīt un prasīt atbildību. Šī raksta tapšanas brīdī oficiālais slēdziens par 
ugunsgrēka iemeslu vēl nebija zināms, bet visticamāk tas skanēs tieši tāpat, 
kā jau neskaitāmas reizes līdzīgās situācijās dzirdēts: nevērīga apiešanās ar 
uguni…

Šī bija ļoti skarba mācībstunda. Padomes ārkārtas sēdē deputāti jau 
aizsāka analizēt vairākas problēmas, kuras šis traģiskais atgadījums ir ļoti 
skaidri iezīmējis, un acīmredzot to risinājums izpaudīsies ļoti konkrētos 
pasākumos. Bet par to - vēlāk.

Pagasta padomes priekšsēdētāja lūdza pateikt vislielāko paldies visiem 
visiem, kas piedalījās glābšanas darbos, palīdzēja nelaimē nokļuvušajiem 
cilvēkiem, uzņēma viņus, nesa sadzīvē nepieciešamas lietas. Savukārt 
municipālās policijas priekšnieks Leons Markelovs izsaka pateicību mājas 
iedzīvotājiem par savaldību un sapratni: par spīti dramatiskajai situācijai, 
neviens nepadevās panikai, bez ierunām izpildīja norādījumus un tādējādi 
veicināja glābšanas darbu norisi.

Daudzi no cietušajiem ir zaudējuši pilnīgi visu iedzīvi, tādēļ ir ļoti 
nepieciešama palīdzība.

GUNTA LAPIŅA

NELAIME 
NOTIKUMS
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SPORTS

Konkursā “Ķekavas pagasta sporta laureāts 2007” gada labākā trenera titulu un balvu ieguvusi 
meiteņu basketbola trenere Sarmīte Čapa, goda nosaukumu “Gada labākais sportists” un balvas saņēma 
Eiropas čempions novusā Modris Kauss un Pasaules veterānu vicečempions basketbolā Ivars Krūmiņš, 
titulu “Labākais jaunais sportists” un balvas ieguva Latvijas jaunatnes basketbola čempioni Vija Guseva 
un Nauris Miezis. Apsveicam! 

Konkursa “Ķekavas pagasta sporta 
laureāts 2007” uzvarētāji

Pagājušā gada nogalē no 30. novembra līdz 2. decembrim ASV pilsētā Sandiego 120 dalībnieki pulcējās 
uz Pasaules čempionātu svaru bumbu celšanā veterāniem, kurā piedalījās arī Latvijas komanda. Panākumi 
bija pārsteidzoši! Viesturs Gargurnis, Sergejs Arbuzovs, Guntis Jansons savās grupās izcīnīja otro vietu, 
Edmunds Veispals – trešo vietu, bet ķekavietis Inārs Beļinskis, kura sniegumu ne reizi vien esam redzējuši 
arī pagasta sporta svētkos un republikas sacensībās, no Amerikas atgriezās ar zelta balvu! Apsveicam!

GUNTA LAPIŅA

Ar zeltu no Amerikas

8. decembrī Stopiņos notika Rīgas rajona sporta spēles 
peldēšanā un šautriņu mešanā. 1. vietu brīvajā stilā un 2. vietu 
brasā S-6 grupā peldēšanā  izcīnīja Anna Āboliņa, 3. vietu V-2 
grupā brīvajā stilā ieguva Arnolds Kadiķis.

Mūsu peldētāji uzvar!

KONKURSA MĒRĶIS.
1. Attīstīt skolēnos radošās spējas.
2.  Radīt iespēju katram izpaust savu talantu, prasmes un iemaņas 

dzejoļu rakstīšanā.
KONKURSA RĪKOTĀJI UN VĒRTĒTĀJI.
• Ķekavas novadpētniecības muzejs. • Ķekavas vidusskolas latviešu 

valodas un literatūras skolotāji. • Ķekavas pagasta bibliotēka.
KONKURSA DALĪBNIEKI.
• 5.–7.klašu skolēni • 8.–9.klašu skolēni • 10.–12.klašu skolēni
• Pieaugušie
Radošo darbu forma – Dzejolis
Tematika – pēc autora izvēles
Konkursa noteikumi.
• Konkursa darbus pieņem līdz 2008.g. 31. augustam
•  Autori darbus iesniedz līdz katra mēneša 10.datumam latviešu 

valodas skolotājām vai Ķekavas novadpētniecības muzeja vadītājai 
Inārai Rumbinai (muzejā, Gaismas iela 19-k-9)

•  Dzejolim jābūt datorrakstā. Jānorāda autora vārds, uzvārds, skola, 
klase, ja autors nav skolnieks, tad vecums, nodarbošanās, mājas 
adrese vai telefona numurs.

•  Par dzejas stilu un formu skolēniem ieteicams konsultēties ar latviešu 
valodas skolotājām.

• Darbus vērtēs žūrijas komisija katrā dalībnieku grupā atsevišķi.
• Labākos dzejoļus publicēs avīzē „Mūsu Ķekava”.
•  Konkursa noslēguma pasākums un autoru apbalvošana notiks 2008.g. 

Dzejas dienu pasākumā Ķekavas kultūras namā (septembra 1. pusē).

Skolēnu un pieaugušo radošo darbu – 
dzejoļu – konkursa nolikums

„Esi dzejnieks!”
(O.Vācietis)

KONKURSS

NOTIKUMS

Aizvadītā gada nogalē „Dālderos” pulcējās Latvijas savienības „Černobiļa” 
aicināti viesi, lai svinīgā pasākumā teiktu īpašu paldies  tiem, kas ar savu 
darbību  atbalstījuši savienības darbību, devuši lielu personīgo ieguldījumu 
sociālajā un veselības aprūpē.  Ciemiņu vidū bija Saeimas priekšsēdētājs 
Gundars Daudze, Ukrainas vēstnieks Latvijā Rauls Čilačava, vairāki pazīstami 
politiķi, medicīnas darbinieki, pašvaldību pārstāvji. 

Černobiliešu īpašais paldies ir Goda zīme ar devīzi – „Tikt galā ar 
grūtībām nozīmē uzvarēt”. Apbalvoto saimei 13. decembrī piepulcējās arī 
Ķekavas pagasta sociālā dienesta vadītāja Ņina Timermane, ģimenes ārste 
Anna Pudņika un uzņēmējs Ivars Mangulis.

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

Černobiliešu atzinība

Apbalvojumus saņēmuši Ņina Timermane un Ivars Mangulis.

Saeimas priekšsēdētāju Gundaru Daudzi (no labās) sveic savienības “Černobiļa” 
Goda zīmes domes priekšsēdētājs Māris Šops un Ķekavas pagasta padomes 
deputāts Pēteris Geks.

Svētdien, 20.janvārī plkst.10 
sporta klubā notiks Ķekavas 
pagasta čempionāts NOVUSĀ. 
Aicināti piedalīties visi šīs spēles 
cienītāji. Līdzi ņemt sporta 
apavus, novusa kiju un ripu. 

Aicinām 
piedalīties
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”DŽĪVA ŠAKTĪ”
(tulk. ”Dzīvības spēks”) aicina visus:

Palutināt sevi ar Ajūrvēdas masāžām (masāžas ar siltām aromātiskām eļļām, patīkamu 
fona mūziku un jauku atmosfēru) un parūpēties par savu veselību un skaistumu ar 
Hirudoterapiju!
HIRUDOTERAPIJA ir ārstēšana ar medicīniskajām dēlēm (Hirudo medicinalis). Tā ir sena 
ārstniecības metode, kas šobrīd atgūst arvien lielāku popularitāti.
Ar medicīniskajām dēlēm ārstē: hipertoniju, hipotoniju, ausu, deguna, kakla slimības, 
osteohondrozi, radikulītu, holecistītu, pankreatītu, ginekoloģiskās saslimšanas, varikozes, 
trombofl ebītu u.c. organisma saslimšanas.
AJŪRVĒDAS VISA ĶERMEŅA MASĀŽA ”SAMBAHANA” – 1,15 STUNDAS*
Procedūra ietver pilnu ķermeņa masāžu, izmantojot lielu daudzumu siltas eļļas, kas tiks 
izmeklētas speciāli Jums. Šī masāža ir spēcīgi relaksējoša, mazina stresu un depresiju, 
palīdz pie hroniskām sāpēm mugurā, izvada liekos taukus un toksīnus no kuņģa zarnu 
trakta, uzlabo tā darbību, regulē vairogdziedzera darbību, uzlabo visa ķermeņa kopējo 
asinsriti, sniedz organismam lielu daudzumu enerģijas, harmonizē un sniedz vieglumu un 
veselību ķermenim, prātam un dvēselei.

* Iespējama atsevišķu ķermeņa daļu masāža (ar eļļām)

AJŪRVĒDAS ”MARMA ČIKITSA” PUNKTU MASĀŽA – 60 MIN
Procedūra piepilda organismu ar spēcīgu enerģiju, uzlabo un pastiprina iekšējo orgānu 
funkcijas, nomierina nervu sistēmu, mazina stresu un depresiju, stiprina imūnsistēmu, 
iedarbojas uz limfas darbību, mazina neizlēmību un šaubas, balansē vairogdziedzera 
funkcijas, palīdz verbālo emociju izpausmei, uzlabo balss tembru, uzlabo sirdsdarbību, 
palīdz pie aritmijas. Uzlabo garastāvokli.
AJŪRVĒDAS GALVAS MASĀŽA ”ČAMPI” - 40 MIN
Ajūrvēdas procedūra, kas ietver sevī plecu, kakla, roku, galvas un sejas punktu masāžu, 
izmantojot speciālas ajūrvēdiskās eļļas. Masāža spēcīgi iedarbojas uz cilvēka apziņu un 
nervu sistēmu, attīra prātu, sakārto domas, tonizē un atjauno Jūsu ādu, stabilizē nervu 
sistēmas darbību, mazina stresu un depresiju, palīdz bezmiega, nemiera, trauksmes 
gadījumos, uzlabo skābekļa piegādi smadzenēm, uzlabo dzirdi un redzi, mazina acu 
nogurumu, ”tumšos lokus” un ”maisiņus” zem acīm. Tiek uzlabotas koncentrācijas spējas, 
prāta darbība un atmiņa. Procedūra ieteicama galvas, plecu, sprandas sāpju, muskuļu 
saspringuma gadījumos, kā arī intensīva garīgā darba veicējiem. Procedūra labi ārstē arī 
deguna blakusdobuma iekaisumus un uzlabo asins un limfas cirkulāciju.

Ir iespējams iegādāties Dāvanu kartes!
Jums piemērotāko apmeklējuma laiku un vietu, lūdzu, pieteikt pie sertifi cēta speciālista 

Guntas Kalniņas, iepriekš saskaņojot pa mob. tālr. 27823900.
Pieņemšana notiek: Gaismas ielā 15, Ķekavā (PA ”’Ķekavas ambulance” telpās). 

AJŪRVĒDAS CENTRS
skaistumam un veselībai

PIEDĀVĀJAM DAŽĀDA VEIDA TELPU 
UZKOPŠANAS DARBUS:

Ikdienas uzkopšana,

telpu ģenerālā tīrīšana,
logu mazgāšana.

Veicam arī telpu uzkopšanu pēc 
remonta un celtniecības darbiem.

Mob. tālr. 29118493,
amrima@inbox.lv

No 28. novembra līdz 2.decembrim Rīgā notika Akadēmisko programmu aģentūras 
rīkotais kontaktseminārs “Learning by doing”, kura mērķis bija iepazīstināt ar Latvijas pieredzi 
mūžizglītībā un atrast sadarbības partnerus saviem jaunajiem Comenius/Grundtvig projektiem. 
Seminārā piedalījās 70 skolotāji un izglītības iestāžu vadītāji no 21 Eiropas Savienības valstīm.

30. novembrī semināra dalībnieki apmeklēja privātskolu “Gaismas tilts`97” – noklausījās 
5.–9.klašu kora priekšnesumu, prezentāciju par pieredzi un problēmām Comenius projektos, 
apskatīja izstādi un skolu.

Bijām uztraukušies un mazliet nobijušies, kā gan mēs tik daudz cilvēku uzņemsim mūsu 
mazajā, bet mīļajā skolā! Pateicoties visas skolas kolektīva ieguldītajam darbam, viesi pie 
mums jutās labi un gaidīti. Dodoties prom no skolas, ciemiņi teica paldies par pozitīvajām 
emocijām, par skolēnu sirsnīgo dziedājumu un labajām angļu valodas zināšanām.

Privātskola “Gaismas tilts`97” jau sešus gadus (no 2001.) piedalās Izglītības un kultūras 
programmas Socrates apakšprogrammā Comenius. Skolēni ir rakstījuši aizraujošus stāstus par 
žurku puiku Briļļainīti, sacerējuši dziesmas, zīmējuši apsveikumu kartītes, veidojuši ēdienu 
recepšu grāmatu, rakstījuši viens otram mazas un mīļas vēstulītes, darinājuši no māla zivis… 
Esam iepazinuši un sastapuši daudz jauku cilvēku no Itālijas, Grieķijas, Bulgārijas, Rumānijas, 
Somijas, Zviedrijas, Vācijas, Polijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Islandes, Spānijas, Portugāles, 
Turcijas. Ja visas šīs valstis atzīmētu kartē, tad esam “apceļojuši” gandrīz visu Eiropu.

Pašlaik gatavojam jaunu projektu “Nice to meet You!” – jau no seniem laikiem cilvēki ir 
vēlējušies uzzināt, kas atrodas aiz horizonta līnijas. Vai tur dzīvo cilvēki, kuri runā tādā pašā 
valodā, savu darba dienu un atpūtas laiku pavada līdzīgi. Kad ziņkāre tika apmierināta un 
kari izcīnīti, cilvēki vēlējās satikt viens otru un iepazīt. Tā arī mēs šodien vēlamies draudzēties 
ar skolēniem no citām valstīm, veidot kopīgu fi lmu par savu valsti, pilsētu un skolu. Esam 
sapratuši, ka šie projekti ir neaizmirstami iespaidi un pieredze, un vajag tikai uzdrīkstēties.

INGA ZNOTIŅA,
projektu koordinatore

Comenius –
satiekamies, lai iepazītos!

Jaunais gads vienmēr bijis brīnumu laiks! Šodienas brīnums, kura mums visbiežāk pietrūkst, 
ir kopā sanākšanas brīnums. Atrast laiku būt kopā ar sev tuvajiem un mīļajiem, apdāvināt 

vienam otru ar patiesu smaidu un mīlestību, pretī saņemot to pašu! 
Ilvita Švāne

Atrodiet laiku viens otram. Dāvājiet sirds siltumu un mīlestību
saviem mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Mīliet viens otru! 

Skolotāja Agnese Plostiņa un 2. klase

Nu jau kādu laiku apdāvināšanas virpulī pati sev atgādinu nejauši izlasītās Ričarda L.Evensa 
rindas, varbūt tas der vēl kādam… „bērni pieminēs mūs nevis to mantu dēļ, ko mēs viņiem 

gādājām, bet gan to jūtu dēļ, ko mēs viņiem dāvājām”.
Solvita Jurcika

Lai saticība, mīļums un veiksme ir ik dienu un visu nākamo gadu!
Sandra Legzdiņa

Laikam jau ir tikai viena reize gadā, kad visi mēs kļūstam kā bērni un kaut ko ļoti, ļoti vēlamies, 
un ļoti, ļoti ticam, ka TAS piepildīsies. Paši kļūsim labāki. Citi kļūs labāki. Dzīve kļūs labāka.

Tas arī ir mūsu spēks – mūžīgā ticība labajam. Baltajam. Laimīgu Jauno gadu!
Silvija Zītare

Dzīvosim dzīvi tā, lai gribētos to mīlēt un apskaut,
izjust un izgaršot, ne kā skatītāji, bet – dalībnieki! 

Vita Timermane

Lai svētku sveču liesmiņas izkliedē mūsu tumšās domas, apgaismo katru tumšāko stūrīti,
kas ir mūsos, kliedē pelēkuma un drēgnuma pilnās dienas. Lai to gaismā ieraugām

katru šķērsli, kuru esam paši radījuši un kas stāv ceļā priekam. 
Egita Heislere

Ir pārdomu laiks. Ir laiks starp “bija” un “būs”. Žēl, ka tik tumšs! Žēl, ka tik pelēks! Lai mūsu 
domas par sapni un brīnumu dara to gaišāku, lai sirds mīļums un dāsnums dara to baltāku. 

Iveta Eglīte

Šajā pelēkajā un tumšajā laikā es gribētu vēlēt visiem spēku atrast sevī baltumu
un prast tajā dalīties ar citiem ! 

Agnese Grebže

Iesim viens otram tuvāk ar tīrām domām, iesim viens otram pretī ar mīlestību. Dvēseles dzīlēs 
tik daudz mirdzošu dārgakmeņu, iziesim cauri visiem biezokņiem brīnumu pilnā pasaulē.

Inga Znotiņa

NOTIKUMS



APSVEIKUMI

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
JEGORA KĻIMANOVA (dz. 1925. g.),
GINTA PALŠA (dz. 1986. g.),
ANNAS MUKĀNES (dz. 1926. g.),
MAIJAS LAGZDIŅAS (dz. 1937. g.),
VALENTĪNAS SOLOGUBOVAS (dz. 1946. g.),
NATĀLIJAS BERKMANES (dz. 1921. g.),
MIHAILA HRIPUŠINA (dz. 1924. g),
JĀŅA VEINBERGA (dz. 1940. g.),
ANNAS ČAIČAS (dz. 1922. g),
LEOPOLDA ELKŠŅA (dz. 1939. g.),
PĒTERA ZIGURDA KAKŠA (dz. 1930. g),
HENRIHA BAUMERTA (dz. 1951. g.),
LIDIJAS ĀBOLIŅAS (dz. 1939. g.)
aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem. 

Domas sāp.Un neapstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tumša māja.
Tumsā balta svece raud.

LĪDZJŪTĪBAS
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Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos
jaundzimušos mazuļus

DANIELU ĻEPJOŠKINU,
DANIELU KLODANU,
RALFU RUPAINI,
ALEKSI VALDENU,
ADRIANU REINARU 
LAURIŅU,
ŅIKITU AFANASJEVU,
EMĪLU MĀRI IKERTU,
INGU PAVĻENKO,
ROBERTU PAVĻENKO,
ELIZABETI VAĻUKU,
LAURU KANČU,
GERDU BRAUERI,
MARTU REKI,
KIMBERLIU KRONI,
PATRĪCIJU NULLĪTI,
ANNU LOMANOVSKU,
PAULU CEPURĪTI

un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta padome.

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

ĶEKAVAS PAGASTA PADOMES IZDEVUMS.
Reģistrācijas Nr. 000702385. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Redakcijas kolēģija: A. Eizenberga, S. Zītare.
Redakcijas kolēģija neatbild par publikācijās pausto autoru viedokli.

Redaktore G. Lapiņa.
Redakcijas adrese: Ķekavā, Gaismas ielā 19/9.
Tālr.: 7935803, 9192012. E-pasts: avize@kekava.lv

Iespiests Talsu Tipogrāfi jā
Maketēja R. Ramutis

Ķekavas pagasta interneta mājas lapa: www.kekava.lv

Friziersalonā “FENIX”
individuāla pieeja katram klientam.

Jaunākās modes tendences matu 
griezumos un krāsošanā. Jaunā ilgviļņu 

tehno loģija palīdzēs iegūt lielisku frizūru 
arī mājās. Piedāvājam matu rotas – 

Swarovski kristālus.
Laipni gaidīsi gan lielus, gan mazus 

klientus Ķekavā, 8. mājas pagrabstāvā.
Darba laiks: P–Pk 9.00–19.00,

S–9.00–17.00, Sv. – slēgts.
Frizieres Indra 29639660, Evija 29643922.

Asenizatora pakalpojumi!
Kas tas ir? Asenizators ir tualetes rūķītis. 

Tas, kas braukā ar lielu mašīnu un sūc 
tualetes. Ja jums šāds rūķītis šad un tad ir 

nepieciešams, dodiet ziņu!
Atbraukšu, izsūkšu un aizvedīšu.

Voldis, mob. tālr. 29297704.
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Ir labāk gadus neskaitīt
Ne šodien, rīt, ne parīt.
Bet visus tos ar prieku ņemt,
Kā ziedus kronī savīt.

 (V. Kokle – Līviņa)

Sirsnīgi sveicam
80 gadu jubilejā

MILDU GRŪBI,
TEKLU LOGINU,

TATJANU KOBUTU,
AUSMU ŠENBERGU,

STEPONU FRANCKEVIČU,
ALEKSANDRU BUKELI,

IMANTU SPOLI!

90 gadu jubilejā
vēlam laimi

ALMAI RAIBERTEI
un MARIJAI KUPČAI!

No sirds sveicam
95. dzimšanas dienā

EMĪLIJU PRANČU!

Ķekavas pagasta padome

Bijušie strādnieki – tagadējie pensionāri 
apsveic A/S „Putnu fabrika Ķekava” 

Jaunajā – 2008. gadā!
Novēlam panākumiem bagātu gadu! 

Paldies, ka neaizmirstat mūs.

Vilma Brente, Agra Skuja
un pārējie pensionāri 

PĀRDOD universālās graudu-sakņu 
dzirnavas MKU-T-3, 380W. Tālr. 26553859.

MEKLĒ aukli 11 mēn. vecam puisītim,
Ķekavā, uz pilnu darba dienu. Tālr. 29148759.

PĀRDOD 3 istabu dzīvokli Ķekavā. 
Pārbūvēts, iebūvēta virtuve, eiroremonts, 
dzelzs durvis, pakešu logi, 1. stāvs, blakus 
bērnudārzs, 75 000 Ls. Bez starpniekiem. 
Tālr. 26187345.

MAINA izremontētu māju Kuldīgas raj. 
Īvandē (11 ha zeme, grants karjers, ūdens 
mājā) pret divistabu dzīvokli Ķekavā vai Rīgas 
rajonā. Tālr. 27094241.

PĀRDO labu trīsistabu dzīvokli „hruščovkā” 
vecajā Ķekavā. Tālr. 26895275.

Piedāvājam:
• solāriju Ergoline 600,
• manikīru, pedikīru,
• roku kopšanas procedūras,
• kosmetologa pakalpojumus,
• make up (iepriekš pierakstoties),
• dāvanu kartes.
Drīzumā būs pieejami
arī masiera pakalpojumi!

Darba laiki: O–P 9.00–20.00
Sestdien 9.00–16.00
Svētdien, pirmdien brīvs.

Valdlauči 4, Ķekavas pagastā.
Tālr. 67327651.

Darbu sācis
skaistum kopšanas salons

„KATE”

Pirmsskolas izglītības iestāde

„Ansītis un Grietiņa”
uzņem bērnus

visās vecuma grupās.

(Reģ. Nr. 3601802658)
Rīgā, Bauskas ielā 88

Tālr. 29259578, 7224709, 7730192.

ESTĒTIKAS UN KUSTĪBU STUDIJU ’’PŪKS’’

Nodarbībās zīmē, līmē, veido, griež. Dzied, dejo un rotaļājas
Bērniem no 2–4 g.

DEJU STUDIJU

Modernā deja, improvizācija, klasiskais balets.
Vecums no 5–12 g.

KARĪNAS DEJU STUDIJU

Daudzpusīgi deju elementi apvienoti ritmiski,
plastiski krāšņos skatuves priekšnesumos.
Iejutīsieties dažādās lomās; izpaudīsiet savus talantus.
Kustību prieks un pārliecība par SEVI. Bērniem no 6–12 g.

TAEKWON – DO

Korejiešu cīņas māksla.
Iesācēju grupa no 6 g. vecuma, jauniešu grupa no 10–18 g. vecuma.

SALSA

Nodarbības domātas tiem, kuri mīl Latīņamerikas mūziku
 un vēlas iemācīties kustēties karstasinīgajos ritmos.
 no 15 g. līdz sirmam vecumam.

KLUBS PIEDĀVĀ:

TRENAŽIERU ZĀLI
AEROBIKU (FAT BURNER, AEROBIC+, STEP)

CALLANETIC +
ĀRSTNIECISKO VINGROŠANU

SOLĀRIJU
STILA – KRĀSU KONSULTĀCIJAS

MANIKĪRU, PEDIKĪRU
PROFILAKTISKI – ĀRSTNIECISKO MASĀŽU

Iespējams iegādāties DĀVANU KARTES
Mūsu adrese: Skolas iela 3, Ķekava, tālr.: 67937274.

LAIMĪGU JAUNO 2008. GADU!
Gaidīsim arī šogad mūsu klubā uz:

Pārdod FIAT DUCATO, 1996., 1.9TDI, 
dzīvojamais. Jauns motors ar garantiju, 
papildus skaņas izolācija, 5 guļvietas, 
duša, tualete, ledusskapis, gāzes plīts un 
autonoma apkure, TV. Viss labā tehniskā 
kārtībā, TA uz gadu. Ziemas cena!

Tālr. 29417563.

PATEICĪBA

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem sakarā ar
HENRIHA BAUMERTA
aiziešanu mūžībā.

 Ķekavas pagasta padome

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei.
Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss…

 (Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
piederīgajiem sakarā ar

HENRIHA BAUMERTA nāvi.
 Ķekavas pagasta padomes kolektīvs 

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas.
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

(A. Vējāns)

SLUDINĀJUMI

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
HENRIHA BAUMERTA

ģimenei,viņu aizsaulē pavadot.
SIA “Bertas Nams” kolektīvs

Pie tevis iesim mēs ar ziediem baltiem,
Kad vasara tos bagātīgi sniegs,
Ar egļu zariem,sniegotiem un saltiem,
Kad ziema smaržojošas puķes liegs.


