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NOTIKUMS

Līksmi svētki mazajiem

18.maijā tika atklāta pirmā A klases 
industriālā parka Latvijā - Dominante 
Park - 1. kārta, kurā ietilpst noliktavu 
un biroju telpas 40 000 kvadrātmetru 
platībā. Projekta otrā kārta ekspluatā-
cijā tiks nodota 2008. gada sākumā, 
bet trešā kārta – 2009.gadā. Kopējās 
investīcijas 5 gadu laikā sasniegs 
aptuveni 130 miljonus EUR.

Ķ e k a v a s  p a g a s t a  p a d o m e  i r 
uzsākusi pirmo sadarbības projektu ar 
un “Dominante Park” izveidoto nodibi-
nājumu “Cerību Bura”. Sabiedrības 
integrācijas fondā ir iesniegts projekta 
pieteikums grantu shēmai “Projektu 
sagatavošanas fonds”. Sadarbībā ar 
“Cerību Buru” paredzēts sagatavot 
projekta pieteikumu Daugavas- Misas 
kanāla rekonstrukcijai Kekavā. Esošā 
projekta rezultātā paredzēts  izpētīt 
situāciju Daugavas – Misas kanālā, 
veikt inženiertehnisko priekšizpēti un 
identificēt veicamos darbus kanāla 
rekonstrukcijai, to skaitā izpētīt kanāla 
rekonstrukcijas iespējamo ietekmi 
uz vidi, izstrādāt kanāla apkārtnes 
Ķekavas pagastā labiekār tošanas 
koncepciju, izstrādāt vides izglītības 
apmācību programmas koncepciju, 
sekmēt partnerību veidošanos un 
nodibināt jaunus kontaktus Ķekavas 
pagasta padomes un s/o „Cerību Bura” 

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS AICINA:

27.06. –  no 16.00 – 20.00
28.06. –  no 16.00 – 20.00
29.06. –  no 16.00 – 20.00
30.06. –  no 10.00 – 14.00
1.07.    –  no 10.00 – 14.00

2.07. –  16.00 – 20.00
3.07. –  16.00 – 20.00
4.07. –  16.00 – 20.00
5.07. –  16.00 – 20.00
6.07. –  16.00 – 20.00

7. jūlijā – tautas nobalsošana
Cienījamie vēlētāji!

Ķekavas pagastā ir izveidoti trīs vēlēšanu iecirkņi:
  Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17
  Katlakalna Tautas namā, Pļavniekkalna ielā 35
  PII “Zvaigznīte”, Valdlaučos.

Atcerieties! Dodoties balsot, līdzi jāņem pase. 
Pārbaudiet pases derīguma termiņu - 2007. gada 7.jūlijs !

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:

Vēlētāju ērtībai kursēs autobuss pa sekojošu maršrutu:
Plakanciems – Ķekavas kultūras nams

Plkst. 8.00 – Mellupi, 8.10 – pie ozola, 8.15 – Mežinieku pasts, 9.00 – Ķekava
Atpakaļ uz Plakanciemu no Ķekavas – 10.00

Plkst. 10.30 – Mellupi, 10.40 – pie ozola, 10.50 – Mežinieku pasts, 11.00 – Ķekava
Atpakaļ uz Plakanciemu no Ķekavas – 12.30

Vēlēšanu komisija

16. jūnijā plkst.10.00 Valdlaučos

Valdlauču sporta spēles 2007.
Programmā:

   Komandām – bruģa bumba, futbols, volejbols, šķēršļu josla.
   Individuālās sacensības – svaru bumbu celšana, šautriņu mešana 

mērķī, riteņbraukšana, basketbola soda metieni, florbola metieni 
vārtos, roku cīņas.

Sīkāka informācija Ķekavas pagasta mājas lapā www.kekava.lv

TOP PIRMAIS SADARBĪBAS PROJEKTS
sadarbībai Latvijā un ārvalstīs vides 
aizsardzības jautājumu risināšanā 
u.c.

Lai sasniegtu mērķus, darbības 
ietvaros tiks veiktas vairākas sav-
star pēji saistītas pamataktivitātes, 
tādas kā situācijas inženiertehniskā 
priek šizpēte Daugavas – Misas 
kanālā, vides labiekārtošanas kon-
cepcijas izstrāde kanāla, Ķekavas 
upes un Sausās Daugavas apkārtnē 
Ķekavas pagastā u.c.

Projek ts tiek finansēts :  90 % 
no EEZ un Nor vēģijas valdības 

finanšu ins trument a ,  b et  10 % 
līdzfinansējumu paredz nodibi-
nājums „Cerību Bura”. Paš valdība 
piedalās projektā ar speciā listiem.

Industriālā un loģistikas parka 
„Dominante Park” vadība izteikusi 
vēlēšanos turpināt sadarbību ar 
Ķekavas pagasta padomi dažādu 
citu projek tu real izēšanā,  tajā 
skaitā iedzīvotāju mūžizglītības 
jautājumos.

ASTRĪDA VĪTOLA,
Ķekavas pagasta padomes

Vides un attīstības daļas vadītāja

Ar līksmu un daudzkrāsainu, dziesmām un 
bērnu smiekliem caur vītu svētku pasākumu 
1. jūnijā – Bērnu aizsardzības dienā tika atklāts 
rotaļu laukums pie Katlakalna tautas nama.

Šo proje k tu kopīgie m sp ē k ie m īs te noja 
Ķekavas pagasta padome un Bērnu un ģimenes 
lietu ministrija, un paveikto aplūkot bija ieradies 
ministrs Ainārs Baštiks, atklājot svētkus kopā ar  
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāju Dzintru 
Maļinovsku un viņas vietnieku Igori Malinausku. 

Par svētku līksmību bija gādājušas Katlakalna 
tautas nama darbinieces kopā ar bērnu un jauniešu 
teātra grupām, Ķekavas kultūras nama bērnu vokālo 
ansambli „Cīrulītis” un PII „Zvaigznīte” mazajiem 
dejotājiem. Jaukas dāvanas bija sarūpējuši SIA 
”Rīgas Dzirnavnieks”, A/S „Rīgas Piena kombināts” 
un „MAXIMAS” ļaudis, un patiesi sirsnīgā gaisotne 
sildīja vēso un vējaino dienu. 

Svētdien, 17. jūnijā plkst. 11.00
Jānu tirgū

KULTŪRAS PROGRAMMA.
--------------------------------------------------------

Ceturtdien, 21. jūnijā plkst. 20.00
 kultūras nama pagalmā

tradicionālā ielīgošana
 „SAIMESDANCIS”.

--------------------------------------------------------
Sestdien , 23. jūnijā no plkst. 22. 00

Veco dzirnavu estrādē

LĪGO NAKTS DISKOTĒKA
ar dīdžeju Jāni.

Cienījamie ķekavieši! 
Priecīgus jums visiem vasaras Saulgriežu svētkus! 
Lai tie ienes gaišumu sakoptās mājās un sētās, un, 
vasaras pilnbriedam vārtus verot, sola bagātīgus 

augļus čaklam un neatlaidīgam darbam!

Ķekavas pagasta padome

Sanāciet, Jāņa bērni,
Sagaidiet Jāņa dienu,
Jāņa diena lepni nāca,
Ugunīs vizēdama.

Kaut es būtu tik bagāta. 
Kā Jānītis šovakar: 
Papardīte Jāņu nakti 
Zelta miglu nomigloja.
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AKTUALITĀTES

Kaut arī smags, tomēr mantojums!
Piezīmes uz 2007. gada aprīļa numura publicētā raksta „Esmu saņēmusi smagu „mantojumu”” malām

Nemaz jau tik bieži negadās, ka vietējā avīzē parādās 
publikācijas, kas rosina diskusiju. Ceru, ka nebūšu vienīgais, kas 
vēlēsies izteikt dažas piebildes. Pagasta padomes priekšsēdētāja 
pirmā vietniece, Attīstības komitejas priekšsēdētāja Līga Badūne 
izklāsta savu skatījumu uz komitejas darbību. Latviešiem izsenis 
slavens ir teiciens par jauno slotu, kas tīri slauka. Gados jauniem 
cilvēkiem raksturīga vēlme pagātnē saskatīt galvenokārt slikto, 
likteņa ironija ir tā, ka pēcāk šī tendence apmet kūleni, jo 
pusmūža cilvēki tieši otrādi ar prieku atceras sendienas, kad 
„zāle bija zaļāka, debesis augstākas”. Dzīves pieredze viņiem 
palīdz norises un cilvēkus vērtēt daudzpusīgi, nevis tikai pēc 
principa: balts-melns, labs-ļauns. Tāpēc nolēmu izteikt savas 
domas publiski, lai atgādinātu ne tikai L. Badūnei, bet arī citiem 
lasītājiem to, ka Ķekavas pagasts nav nule izveidots un ka daudzi 
labie darbi, ar kuriem šobrīd lepojas L. Badūne, patiesībā slēpj 
ilgu gadu un daudzu darītāju cītīgas iestrādes.

Vēl tikai izteikšu pārsteigumu par rakstā pausto viedokli: 
„Šis neveiksmīgais amatu savienojums, kad Teivāna kungs 
kā Attīstības komitejas vadītājs un priekšsēdētāja vietnieks 
vienā personā...” Protams, var nepatikt Teivāna kungs un 
viņa veikums, tomēr tieši tādu pašu „neveiksmīgo amatu 
savienojumu” realizē L. Badūne.

„Šis neveiksmīgais amatu savienojums (..) ir radījis vairāku 
nelikumīgu attīstības komitejas un pagasta padomes lēmumu 
pieņemšanu, piemēram, (..) vairāk nekā 90 hektāru pagasta 
zemju uzdāvināšana Baložu pašvaldībai.”

Kāpēc gan lieku reizi vietējie iedzīvotāji jānoskaņo pret 
pašvaldības darbiniekiem, nepamatoti radot viņos aizdomas 
par vietējās varas negodīgumu? Atšķirībā no iedzīvotājiem 
L. Badūnei nevar būt pārāk sarežģīti pārbaudīt to, ka Baložu 
pašvaldībai atdotā teritorija iepriekš tikai formāli atradās 
Ķekavas pagasta robežās, jo tā vis nepiederēja mūsu pagastam, 
bet A/S „Rīgas meža fondi”. 

„Man ir prieks vērot, kā mainījies komitejas darba stils. 
Agrāk mēs visi pieci, galvas kopā sabāzuši, pētījām vienu papīra 
lapu un bezspēcībā balsojām par mums priekšā noliktiem 
jau iepriek š sagatavotiem dokumentiem. Tagad ik viens 
zemes sadales projekts visiem tiek parādīts uz lielā ekrāna, 
ir redzama tā atrašanās vieta, infrastruktūra, piebraucamie 
ceļi. Deputātiem cenšos iedot maksimāli vispusīgu un pilnīgu 
informāciju, no kuras atkarīga lēmuma pieņemšanas pareizība 
un likumība.”

Negribētu piekrist, ka līdz šim Attīstības komitejas lēmumi 
tika pieņemti, veroties vienā papīra lapā. Gan tolaik, gan tagad 
katra jautājuma sagatavošanā ieguldīts ilgs un pamatīgs 
speciālistu (ne tikai L. Badūnes!) darbs. Būtu arī nekorekti 
uzskatīt, ka vienam cilvēkam (pat ja viņš vada atbildīgu 
komiteju) ir jābūt speciālistam visās jomās. Protams, darbu 
atvieglo iespēja izmantot projektoru, taču projektora iegāde 
vis nenotika par L. Badūnes personiskajiem ietaupījumiem, viņa 
nav arī pirkuma idejas autore. Gada beigās pagasta budžetā 
atradās ietaupīti līdzekļi, lai nopirktu „darbarīku”, par kura 
vajadzību tika spriests jau sen.

Līdzīgi varētu raksturot gandrīz katru „labo darbu”, ar 
ko lepojas L. Badūne. Katram no tiem ir sava pagātne, par 
daudziem diskutēts jau iepriekšējā sasaukumā, par citiem – pat 
vēl senāk. Celtniecība nekad nav bijusi un nebūs „vienas dienas 
darbiņš”.

„Pašlaik ir iesākti vairāki lieli darbi, par kuriem iedzīvotāji 
varēs priecāties. Ir uzsākta Ķekavas pamatskolas un pašvaldības 
administratīvā centra projek tēšana, īstenojas Kohēzijas 
fonda f inansētais projek ts „Ūdenssaimniecības at tīstība 
Austrumlat vijas upju baseinos”, šogad tiks labiekārtotas 
Pliederu, Purmaļu, Pļavu, Purva, Smilšu un Priežu ielas, ceļu 
A-5 un A-7 savienojums. Iesāk ta ūdens ņemšanas vietas 
rekonstrukcija ar atdzelžošanas stacijas un divu artēzisko 
aku izbūvi Odukalnā. Turpinās Pļavniekkalna sākumskolas 
rekonstrukcijas projekta izstrāde.”

Tas,  ka „kaut kas ir  sācies”,  nozīmē tikai  to,  ka jau 
iepriekšējos sasaukumos par to ir spriests, lemts, ka meklēti 
finansiālie risinājumi. Tikai nezinošs cilvēks spēs noticēt, ka 
ES Kohēziju fonda finansējums nokrīt no debesīm tikai tāpēc 
vien, ka Attīstības komitejai nomainījusies vadība. Lai varētu 
labiekārtot nosauktās ielas, nepietiek ar labo gribu. Jau pērn 
tika sagatavoti projekti, izcīnīta nauda. Arī par nepietiekamo 
ūdensapgādi esam sprieduši jau sen, taču visam vajadzīgi 
l īdzekļi .  Vērienīgākiem darbiem jāorganizē iepirkuma 
procedūras. Nedomāju, ka aplama bijusi pagasta līdzšinējā 
prakse – ik gadus virzīt finanses vienam svarīgākajam objektam, 
nevis izšķaidīt budžetu daudzos sīkumos, īsti nespējot līdz 
galam novest nevienu projektu. Esam gan Latvijas turīgāko 
pagastu galvgalī, taču arī vajadzību mums nav maz. Tagad 
pienākusi kārta administratīvajam centram un pamatskolai. 
Tā ir likumsakarīga senāko iestrāžu tālākvirzība, nevis kaut kas 

ārkārtējs, par ko uzslavas pienākas tikai un vienīgi pašreizējai 
Attīstības komitejai. Daudzu jautājumu risinājumu apgrūtina 
fakts, ka pagastā tikpat kā nav brīvu pašvaldības zemju, kur 
būvēt sabiedriski nozīmīgus objektus. Pagaidām deputāti 
negrib atbalstīt tās iespējas, ko pavērtu PPP (Publiskā – privātā 
partnerība), kas sekmīgi jau tiek izmantota citās pašvaldībās, 
ļaujot īstenot visai vērienīgus projektus īsākā laika sprīdī. 

„Līdz šim pilnīgi tika ignorētas likumdošanas normas par 
būvniecības ieceru sabiedrisko apspriešanu pirms projektēšanas 
atļauju izsniegšanas. Ja būtu dota iespēja, iedzīvotāji noteikti 
būtu pauduši attieksmi gan par jaunuzcelto daudzdzīvokļu 
māju, gan ieceri par vairākiem stāviem paaugstināt kafejnīcas 
„Pie Mārtiņa” ēku. Deputāti šo lēmumu pieņēma, iedzīvotāju 
viedokli neuzzinot.” Bet jau pēc dažiem teikumiem L. Badūne 
apgāž pati savu sacīto: „Citādi vienu otru reizi man kā deputātei 
pietrūkst spēka cīnīties par kādu ieceri, jo jūtu, ka sabiedrībai 
tas ir vienalga.”

Tur jau tā lieta, ka kritizēt jau uzcelto vai paveikto ir gatavi 
daudzi, bet līdzšinējā sabiedrisko apspriešanu pieredze 
neapliecina milzīgu interesi no iedzīvotāju puses. Kāda tad jēga 
pārmest nepietiekamu iedzīvotāju viedokļa uzklausīšanu, ja šī 
viedokļa īsti nemaz nav? Vēl dīvaināk, ka reizēm tā vien liekas – 
sava viedokļa nav arī pašai L. Badūnei, kura daudzu jautājumu 
lemšanā nav bijusi nedz „par”, nedz „pret”, bet atturējusies. 
Varbūt tāpēc, lai iespējamu pārmetumu gadījumos nākotnē 
varētu aizbildināties: sak’, es jau par to nebalsoju.

Pašvaldības darbs atgādina pulksteņa mehānismu, kur 
katrai skrūvītei un zobratiņam ir sava vieta un savi uzdevumi. 
Katra darbs ir vajadzīgs un savā ziņā neaizstājams, tāpēc aplami 
būtu kāda darbinieka nopelnus glorificēt, bet citu veikumu 
nonievāt. Par šodienas Ķekavu gādā ne tikai pašreizējie „tautas 
kalpi”, to darījuši arī visi līdzšinējo sasaukumu deputāti. Bez viņu 
paveiktā nemaz nebūtu bijis šī „mantojuma”, kas L. Badūnei 
liekas tik smags... Bet sabiedrības aktivitāte ir priekšnoteikums 
mūsu kopējo māju – Ķekavas pagasta – uzplaukumam. Tāpēc 
negrasos līdz ar autori paļāt „pelēkos bruģakmeņus”, bet drīzāk 
gribu mudināt visus pagasta iedzīvotājus, kuru vidū ir daudz 
dārzkopju, padomāt par to, kā veidot mūsu apkārtni krāsaināku 
un interesantāku. Varbūt sarīkot kolektīvu apzaļumošanas un 
izdaiļošanas talku?

  IGORIS MALINAUSKAS,
 Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks

INFORMĀCIJA

KO LĒMA 
PAGASTA PADOME

PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
25. jūnija pagasta padomes sēdē  piešķirts 

sekojošs finansējums:  vasaras nometnes 
apmaksai 20 bērniem no riska ģimenēm – 
3470 lati, akceptēts finansu izlietojums viena 
cilvēka dalībai sporta deju čempionātā – 1000 
lati un dalībai BMX čempionātā – 1000 lati, 
reklāmas stendu iegādei – 13 000 latu..

PAR IZMAIŅĀM MŪZIKAS SKOLAS 
AUDZĒKŅU UZŅEMŠANĀ 

Turpmāk, stājoties skolā, būs nepieciešami 
sekojoši dokumenti: direktoram adresēts 
vecāku iesniegums, dzimšanas apliecības 
vai pases kopija, medicīniskā uzziņa un 
fotogrāfija.

PAR MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU 
VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU

Apstiprināts sekojošs vecāku līdz finan-
sē jums 2007. /2008. mācību gadā: skolas 
kursos – 7 lati mēnesī, sagatavošanas klasēs – 
4 lati mēnesī.

PAR ĪRES LĪGUMU PĀRTRAUKŠANU
Pagasta padome nolēmusi pārtraukt 

dzīvojamās telpas īres līgumus ar divām 
ģimenēm, kas l īdz šim dzīvoja Gaismas 
ielā 19, k.8. Lēmums pamatojas uz tiesas 
spriedumiem sakarā ar to, ka telpu īrnieki bija 
iekrājuši ievērojamus komunālo maksājumu 
parādus. Divas no atbrīvotajām telpām tiks 
nodotas PA „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” 
paredzēto funkciju nodrošināšanai.  

 PAR NAUDAS PRĒMIJU PIEŠĶIRŠANU 
VIDUSSKOLAS ABSOLVENTĒM

Par izcilām sekmēm mācībās pagasta 
padomes naudas prēmijas piešķirtas Ķekavas 
vidusskolas absolventēm Evijai Konšteinai, 
Dainai Bērziņai, Madarai Vegnerei, Santai 
Galiņai.

Spodrināšanai jāturpinās!
Par Spodrības mēnesi izsludinātais aprīlis ir noslēdzies. 

Tika rīkotas talkas, izvests ļoti daudz atkritumu. Daudziem 
iedzīvotājiem izsūtītas brīdinājuma vēstules. Tiem iedzīvotājiem, 
kuri pēc atkārtota brīdinājuma nav sakopuši savas teritorijas, tiks 
piemērots administratīvais sods par teritorijas nesakopšanu.

Pavasara talkas Kultūras nama pašdarbības kolektīviem – 
koriem un deju kolektīviem jau kļuvušas par labu un stabilu 
tradīciju, kuru laikā tika sakopti brāļu kapi, meža teritorijas un 
Katlakalna tautas nama teritorijā izlīdzināta melnzeme jauna 
zāliena ierīkošanai.

Pagasta padomes darbinieki uzkopa Dambīša apkārtni. 
Tāpat aktīvi šo tradīciju atbalsta pensionāri, kuri uzkopa Saliņu 
un Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība, kas čakli 
darbojās brāļu kapos. Ķekavas vidusskolas skolēniem talkas 
laikā pat pēkšņais lietus nekavēja darba sparu!

Īpašu paldies jāsaka jaunajiem sportistiem un viņu 
treneriem, kas iesaistījās pavasara talkā – basketbolistiem Andra 
Eglīša vadībā, florbolistiem Inta Vancāna vadībā, vingrotājām 
Vitas Mikitanovas vadībā, basketbolistēm Daces Cīrules un 
Sarmītes Čapas vadībā. Sportisti sakopa teritoriju Daugavas 
krastā netālu no vecās katlu mājas, kur daudzi centra iedzīvotāji 
vasarā, iespējams, dosies peldēties. Šeit labiekārtošanas darbi 
turpināsies.

Tāpat lielu paldies sakām par ieinteresētību un aktivitāti Rīgas 
Centra pamatskolas „Rīdze” 5. un 7.klases skolēniem. Projekta 
„Zaļās pēdas” ietvaros viņi sakopa un iztīrīja no atkritumiem 
meža teritoriju Rāmavā, kā arī izteica vēlmi turpināt šo darbību.

Aicinām iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgām 
neērtībām sakopšanas, teritorijas labiekārtošanas un būvdarbu 
veikšanas laikā, kā arī visus būt aktīviem un nekavējoties ziņot 
Ķekavas municipālajai policijai (tālr. 7937102), ja tiek pamanītas 
tādas nevēlamas situācijas, kad tiek izgāzti dažāda veida 
atkritumi tam neparedzētās vietās, piemēram, meža ceļu malās 
vai citur, ja tiek bojāti soliņi un ceļu norādes, vai kā citādi tiek 
nodarīts kaitējums apkārtējai videi. Mēs taču visi vēlētos, lai 
mūsu Ķekavas pagasts būtu atpazīstams kā skaista un patīkama 
vieta!

Vides aizsardzības speciāliste SIGITA VARIKA,
teritorijas labiekārtošanas speciāliste INTA ARBAČEVSKA

Bērnu un pusaudžu kluba 
„VAIROGS” pasākumi 

2007. gada vasarā 
 14.jūnijā un 9.jūlijā plkst. 15

 apmācības velosipēda vadītāja tiesību iegūšanai.

 26.jūlijā un  24.augustā - ekskursijas pa Latviju.

 12., 19., 26. jūnijā., 3., 10., 17., 24., 31.jūlijā, 
 7., 14., 21., 28.augustā  plkst. 17 
 apmācības braukšanai ar kvadrocikliem.

 Sekojiet paziņojumiem!  
Informācija un pieteikšanās pa tālr. 28633110.

VASARA

26. maijā festivālā Ogrē kopā ar kolektīviem no visas Latvijas 
ielu koncertos, svētku gājienā un lielajā koncertā estrādē 
piedalījās arī Ķekavas kultūras nama grupas „Daina”, PII „Ieviņa” 
un Pļavniekkalna sākumskolas mazie dejotāji. Kā redzat attēlā, 
svētku priekam netraucēja ne pērkons un zibens, ne pamatīgā  
lietusgāze...  

 GUNTAS LAPIŅAS foto

Latvju bērni danci veda

Aicinām pieteikties Ķekavas pagasta iedzīvotājus, kuru 
teritorijās atrodas šīfera atkritumi un kuri vēlas, lai tie tiktu 
aizvesti uz atkritumu izgāztuvi, kā arī tos, kuri vēlas veikt 
ar šīfera atkritumiem piesārņoto vietu sakopšanu.

Lūdzu z vanīt Ķekavas pagasta padomes vides 
aizsardzības speciālistei Sigitai Varikai (tel. 26417724).
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Paziņojumi par būvniecības publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ķekavas 
pagasta padomes 
25.05.2007. lēmumu, 
nodota publiskai 
apspriešanai būvniecības 
ierosinātāja SIA „NK Roņi” 
būvniecības iecere 
daudzdzīvokļu divstāvu 
ar mansarda stāvu 
dzīvojamai ēkai Ķekavas 
pagastā, Valdlaučos, 
nekustamā īpašumā 
„Bēkas” (kadastra 
numurs 8070-001-0115).

Pamatojoties uz Ķekavas 
pagasta padomes 25.05.2007. 
lēmumu, nodota publiskai 
apspriešanai būvniecības 
ierosinātāja Mihaila Ņesterova 
būvniecības iecere veikala 
un ofisa ēkai Ķekavas 
pagastā, nekustamā īpašumā 
„Brīnumi” (kadastra numurs 
8070-008-0865).

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 
25.05.2007. lēmumu, nodota publiskai 
apspriešanai būvniecības ierosinātāja 
SIA  „Merks” būvniecības iecere  biroja un 
noliktavu kompleksam Ķekavas pagastā, 
nekustamā īpašumā „Piepilsētas” 
(kadastra numurs 8070-003-0115) un 
nekustamā īpašumā „Lediņi” 
(kadastra numurs 8070 003 0191).

Pamatojoties uz Ķekavas 
pagasta padomes 25.05.2007. 
lēmumu, nodota publiskai 
apspriešanai būvniecības 
ierosinātāja SIA „SRV Terbelat” 
būvniecības iecere noliktavas 
un biroju  ēkai Ķekavas 
pagastā, nekustamā īpašumā 
„Dvietes” (kadastra numurs 
8070-008-1504).

Aicinām Ķekavas pagasta iedzīvotājus, kā arī personas, kurām Ķekavas pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, izteikt savu viedokli un līdz 
2007. gada 30. jūnijam 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 Būvvaldē, pirmdienās no 8.00. - 18.00. un ceturtdienās no 9.00.- 19.00, pārtraukums no 13.00. – 14.00.

Atsauksmes, kas iesniegtas pēc 30. jūnija, netiks ņemtas vērā.
  ĶEKAVAS PAGASTA BŪVVALDE



Konkursa “Ķekavas pagasta 
sakoptākā sēta 2007. gadā”

NOLIKUMS
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INFORMĀCIJA

Ķekavas v idusskolas skolēniem un 
skolotāj iem šis  mācību gads bij is  ļoti 
veiksmīgs. Rīgas rajona mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos godalgas ieguvuši 
daudzi skolas audzēkņi. Izcili panākumi 8.e 
klases skolniecei Marijai Odiņecai (attēlā 
kopā ar savām skolotājām), kura izcīnījusi 
1.vietas vācu valodas (sk. D. Stūre) un latviešu 
valodā un literatūras (sk. D. Rībeniece) 
olimpiādēs, 2 vietu angļu valodas (sk . 
N. Matjanova), kā arī atzinības matemātikas 
(sk. H. Neringa) un ģeogrāfijas (sk. E. Šteina) 
olimpiādēs. 12.b klases skolniece Madara 
Vegnere plūkusi 1. vietas laurus kultūras 
vēstures (sk. I. Rumbina) un ieguvusi 3. vietu 
bioloģijas (sk. P. Stikāns) olimpiādēs, kā arī 
atzinību konkursā „Pazīsti savu organismu”.

11.a klases skolnieces Lauras Grodzas 
zinātniskai pētnieciskais darbs „Vīrushepatīti 
un Ķekavas vidusskolas skolēnu informētība 
p ar  t ie m” (sk .  P.  St ik āns)  i z v i r z ī t s  uz 
republikas skati. 

Justīnei Sevčenokai, 3.a klase - 2. vieta 
kombinēta satura olimpiādē sākumskolai 
(sk. M. Rogule).

Radoši bagāts mācību gads
Aizvadītais mācību gads mūzikas skolai bijis intensīva darba pilns un radoši bagāts. Bez ikdienas 

mācību darba-  daudz konkursu, festivālu, koncertu, sadraudzības un pieredzes apmaiņas pasākumu. 
Šajā mācību gadā esam piedalījušies vairākos nozīmīgos valsts un starptautiska mēroga konkursos, 
kuros gūti arī vērā ņemami panākumi. Valsts konkursā koklētāju ansambļiem mūsu skolas kolektīvs 
(vadītāja Ramona Davidone) ieguva trešo vietu. P. Čaikovska klavierspēles konkursā Koknesē, Viktorija 
Martiņuka (pedagoģe Inese Glūdiņa) ieguva trešo vietu. Mūsu čella un vijoles klases audzēknes ar 
panākumiem piedalījās konkursā Jaunpiebalgā par Emīla Dārziņa prēmiju, Paulai Zantei iegūstot 
2. vietu, Līvai Kotānei (pedagoģe Ieva Čerņaka) - sponsoru veicināšanas balvu, bet Martai Šembelei 
(pedagoģe Daiga Rozentāle) – diplomu. Konkursa Talants Latvijai apbalvošanas ceremonijā jūnijā 
kokles klases audzēkne Zane Sniķere (pedagoģe Ramona Davidone) saņems balvu par pirmo vietu, 
klavieru klases audzēkne Viktorija Martiņuka par trešo vietu, bet saksofona klases audzēkne Jevgēņija 
Oļšanska (pedagogs Aivars Klingenbergs) par otro vietu. Maija beigās kokles klases audzēkne Zane 
Sniķere (pedagoģe Ramona Davidone), kura šogad jau ieguva pirmo vietu republikas koklētāju 
konkursā Iecavā, mūs iepriecināja ar 72 dalībnieku konkurencē iegūto otro vietu Starptautiskajā jauno 
izpildītāju konkursā “Sigulda 2007”.

Liels notikums šajā pavasarī mums bija arī skolas akreditācija - mācību priekšmetu programmu 
satura, darba organizācijas un resursu kvalitātes pārbaude. Komisija atzinīgi novērtēja gan mūsu skolas 
piedāvātās izglītošanas iespējas un pagasta padomes atbalstu, gan arī mūsu audzēkņu sniegumu 
koncertā un pedagogu ieguldījumu. Darba novērtējums un pozitīvs atbalsts dod uzmundrinājumu 
pārvarēt tās grūtības, kuras nenoliedzami rodas katrā darbā, kurš īstenojas ilgstošā procesā un kura 
rezultātu ikdienā nevar izsvērt tikai ar objektīviem un strikti noteiktiem kvantitātes un kvalitātes 
rādītājiem. Jo ieguvējs šajā procesā ir ikviens bērns, arī tas, kurš nav konkursu laureāts, bet kurš savu 
dzīvi un savu vidi noteikti vēlēsies veidot harmoniskāku un garīgi bagātāku. To novēlu arī mūsu šīgada 
absolventiem- Agnesei Gerhardei, Viktorijai Semeņenko, Ilvai Cepītei, Kristīnei Kandejevai, Martai 
Ūdrei, Marekam Bodniekam, Kristapam Kubliņam un pirmajam kora klases absolventam Reinim 
Šulcam. Īpaši gribu atzīmēt Viktoriju, kura visā mācību laikā ir aktīvi piedalījusies visdažādākajos 
festivālos, koncertos un konkursos, un novēlēt veiksmi iestājeksāmenos, jo Viktorija savu izglītību 
mūzikā vēlas turpināt.

Vijoles klases audzēknes jau 3 gadus muzicē Rīgas rajona simfoniskā orķestra sastāvā, un šovasar 
jūlijā šī orķestra sastāvā piedalīsies festivālā – konkursā Austrijā. Kokles klases meitenes jūnijā muzicēs 
kokļu dienās Jūrmalā, bet  klavieru klases audzēknēm Viktorijai Martiņukai un Annai Harlapai vēlēsim 
veiksmi starptautiskajā pianistu konkursā Doctor Gradus ad Parnassum Kauņā. 

Tā kā uzņemšana mūzikas skolā līdz šī laikraksta numura iznākšanai būs jau notikusi, aicinu uz 
papilduzņemšanu 28. augustā visus, kuri vēlas pilnveidot sevi un apgūt kāda mūzikas instrumenta 
spēli. Īpaši gribu uzrunāt ne tikai sešgadīgos, septiņgadīgos bērnus un viņu vecākus, bet arī otro, 
trešo vispārizglītojošās skolas klašu audzēkņus - droši nāciet, jo vēl nekas nav nokavēts. 

Paldies pedagogiem un audzēkņiem par darbu, vecākiem par atbalstu bērniem un skolai, bet 
pagasta padomei par ieguldījumu mūsu kopīgajā darbā - radošas, emocionāli bagātas un aktīvas 
paaudzes audzināšanā. 

Mūzikas skolas direktore DAIGA VENTNIECE

NOLIKUMS 
Ķekavas pagasta iedzīvotāju ierakstam 

Ķekavas Goda grāmatā

IZGLĪTĪBA

MĒRĶIS
Apzināt, izvērtēt un izteikt pateicību iedzī-
v otājiem par īpaši izcilu veikumu un mūža 
ieguldījumu Ķekavas pagasta attīstībā: taut-
saimniecībā, izglītībā, medicīnā, apkalpojošā 
sfērā, kultūrā, sportā, sabiedriskās dzīves 
veidošanā, vēstures izzināšanā un apkopošanā, 
Ķekavas vārda popularizēšanu pasaulē un citās 
jomās.

ORGANIZATORI
Ķekavas pagasta padome.

DALĪBNIEKI 
Ķekavas pagasta iedzīvotāji, kuru dzīves vai 
darba vieta ir vai ir bijusi Ķekavas pašvaldības 
teritorija.

PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Ieteikt kandidātus ierakstam Ķekavas Goda 
grāmatā ir tiesīgi Ķekavas pagasta padomes 
deputāti,  Ķekavas pašvaldības iestāžu un 
kapitāl sabiedrību vadītāji, sabiedrisko un 
politisko organizāciju vadītāji, kā arī iedzīvotāji. 
Pieteikumi ar pamatojumu kandidāta izvirzīšanai 
iesniedzami katru gadu līdz 1. oktobrim Ķekavas 
pagasta padomē 1.  kabinetā.  Iesniedzot 
pieteikumu, jānorāda:
• Ieteiktās personas vārds, uzvārds, dzīves-

vieta, 
• Ieņemamais amats vai nodarbošanās,
• Dzimšanas dati,
• Vispusīgs to nopelnu apraksts, par ko ierosina 

kandidāta izvirzīšanu ierakstam Ķekavas Goda 
grāmatā,

• Pieteikuma iesniedzēja pamatots motivējums 
kandidāta izvirzīšanai,

• Iesniedzēja – fiziskas personas- vārds, uzvārds 
un dzīvesvieta vai iesniedzēja – juridiskās 
personas – nosaukums, reģistrācijas numurs 
un juridiskā adrese. 

Nolikums tiek publicēts izdevumā „Mūsu 
Ķekava” un interneta mājas lapā www.kekava.lv.

PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA
Iesniegtos pieteikumus izvērtē komisija: 
Izglītības, kultūras, sporta, reliģijas komitejas 
locekļi, priekšsēdētāja vietnieks izglītības, 
kultūras, reliģijas un sporta jautājumos, 
vecākais speciālists izglītības, kultūras, 
reliģijas jautājumos, vecākais speciālists 
bērnu, jaunatnes un sporta jautājumos un 
sabiedrisko attiecību speciālists. Komisijas 
sēde tiek protokolēta. Komisijas sēde ir 
slēgta un debates nav izpaužamas. Katru 
pieteikumu izvērtē un balso atsevišķi. 
Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso 2/3 
no klātesošajiem locekļiem. Komisijas sēdes 
protokolu paraksta visi sēdē piedalījušies 
komisijas locekļi. Izglītības, kultūras, sporta, 
reliģijas komiteja sagatavo lēmumprojektu 
par Ķekavas pagasta iedzīvotāju ierakstīšanu 
Goda grāmatā. Ķekavas pagasta padome 
pieņem lēmumu par Ķekavas pagasta 
iedzīvotāju ierakstīšanu Goda grāmatā.  
Iesniegtie materiāli pēc izvērtēšanas netiek 
izsniegti  atpakaļ ,  bet gan arhivēti .  Ja 
komisijai rodas šaubas, vai komisija nolemj 
padziļināti iepazīties ar kāda kandidāta 
sasniegumiem, tā var lūgt pieteikuma 
iesniedzējam iesniegt papildu materiālus 
par izvirzītā kandidāta darbību. 
Netiek izskatīti pieteikumi par iedzīvotāju 
ierakstu Ķekavas Goda grāmatā Ķekavas 
pagasta padomes deputātiem viņu pilnvaru 
laikā un pieteikumi, kuru autors lūdz savu 
vārdu ierakstīt Ķekavas Goda grāmatā.

APBALVOŠANA
Iz vir zīt ie pretendenti  saņem Ķekavas 
pagasta padomes Atzinības rakstu, naudas 
balvu – Ls 200 pēc nodokļu nomaksas, 
un viņu vārdi tiek ierakstīti Ķekavas Goda 
grāmatā. Apbalvošana notiek svinīgajā 
pasākumā, veltītā LR proklamēšanas gada-
dienai. 

Godam nopelnīta atzinība

3. vietas ieguvuši: Edijs Strautiņš, 8.e 
klase - vācu valodā (sk. D. Stūre), Ričards 
Bušs, 5.c klase, un Irma Edīte Ģirupniece, 
5.c klase - matemātikā (sk. Z. Vasiļjeva), 
Kristiāns Poriņš, 8.a klase - ģeogrāfijā (sk. 
I. Urpena).

Atzinības nopelnījuši Daina Bērziņa, 
12.a klase - angļu valodā (sk. L. Baumane), 
Inga Jurgevica, 11.a klase - vācu valodā (sk. 
D. Stūre), Edvards Krauklis, 6. klase - māj-
turībā (sk. J. Balodis), Madara Matisone, 
5.klase - daiļrunas konkursā angļu valodā 
(sk .  Z .  Smagiņa) ,  Ar v īds  Gargurnis , 
5.a klase - matemātikā (sk. L. Kociņa), 
Agnese Pavlina, 8.c klase - matemātikā  
(sk. G. Zuša), Kitija Puķe, 3.b klase - kombi-
nētā satura olimpiādē sākumskolai (sk. 
Dz. Mežāka), Sanda Zirnīte, 11.a klase - 
zinātniski pētniecisko darbu skatē. 

Malači! Arī ekskursija kā balva par 
panākumiem uz Sāmsalu Igaunijā ir 
godam nopelnīta! Priecīgas brīvdienas!

GUNTA LAPIŅA

1. Konkursu rīko Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome.
2. Konkursa mērķis: noskaidrot, popularizēt un apbalvot sakoptāko daiļdārzu, lauku sētu, 

uzņēmuma teritoriju un daudzdzīvokļu mājas balkonu vai lodžiju ar nolūku veicināt dzīves un 
darba vietas sakopšanu un labiekārtošanu.

3. Konkursa noteikumi:
3.1. Konkursā var piedalīties visi iedzīvotāji un iestādes (uzņēmumi), kuri Ķekavas pagasta 

administratīvajā teritorijā ir izveidojuši skaisti sakoptu vidi savā dzīves vai darba vietā.
3.2. Konkurss notiek no 2007. gada 10. jūlija līdz 10. augustam.
3.3. Konkursā piedalās tikai pieteiktie dārzi.
3.4. Dalību konkursā piesaka daiļdārza, lauku sētas, balkona vai lodžijas īpašnieks vai 

uzņēmuma (iestādes) vadītājs līdz 2007. gada 9. jūlijam rakstiski Ķekavas pagasta 
padomei, Gaismas ielā 19 K-9, Ķekava, LV – 2123 ar norādi konkursam „Ķekavas pagasta 
sakoptākā sēta 2007. gadā”. Informācija pa tālruni 27847161 vai 28233616.

3.5. Dalību konkursā var pieteikt cita persona ar īpašnieka rakstisku piekrišanu.
3.6. Pieteikumā jānorāda daiļdārza, lauku sētas, balkona vai lodžijas vai uzņēmuma (iestādes) 

atrašanās vietas adrese, kā arī pieteicēja adrese un tālrunis. 
4. Konkursa vērtēšana.

4.1. Vērtēšana notiek četrās grupās:
1. grupa – daiļdārzs individuālās apbūves teritorijā;
2. grupa – lauku sēta;
3. grupa – uzņēmuma (iestādes) teritorija;
4. grupa – daudzdzīvokļu mājas lodžija un balkons.

4.1. Vērtēšanas noteikumus apstiprina Ķekavas pagasta padome.    
4.2. Vērtēšanas komisiju apstiprina Ķekavas pagasta padome.
4.3. Nevērtē konkursa „Ķekavas pagasta sakoptākā sēta 2005. gadā” un „Ķekavas pagasta 

sakoptākā sēta 2006. gadā” pirmo vietu ieguvējus.
5. Apbalvošana.

5.1. Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiek 2007. gada 14. septembrī Ķekavas 
mūzikas skolā Ķekavā, Skolas ielā 3 pulksten 19.00.

5.2.  Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā ar atzinības rakstiem un naudas balvām apbalvo 
Ķekavas pagasta padome. 

5.3.  Balvu fondu LVL 2000,- apstiprina Ķekavas pagasta padome. 
5.3.  Vērtēšanas komisija ir tiesīga apstiprinātā balvu fonda apmērā noteikt balvu fonda 

sadalījumu pa vērtēšanas grupām, kā arī piešķirt veicināšanas balvas.

Apstiprināta konkursa vērtēšanas komisija šādā sastāvā:
Līga Badūne –    komisijas priekšsēdētāja, Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece;
Dace Kārkliņa –    komisijas locekle, Ķekavas pagasta padomes zemes ierīcības plānotāja;
Jolanta Kušnere –  komisijas locekle, SIA „JLD” speciāliste, ainavu arhitekte,
Inta Arbačevska –    komisijas locekle, Ķekavas pagasta padomes teritorijas labiekārtošanas 

speciāliste;
Leontīne Kļava –  komisijas locekle, Ķekavas pagasta iedzīvotāja.
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KULTŪRAS DZĪVE

“Audiet mani karogā, sarkanbalti sarkanā”

Kā ik gadu, 4. maijā –Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā Katlakalnu pāršalca deju 
virpulis .

Uz gadskārtējo festivālu par godu savai Latvijai Katlakalna Tautas mana deju kolektīvi „Katlakalns” un „Savieši” 
(vadītāji Vita Priede un Agris Vīksniņš) aicināja draugus dejotājus no Stāmerienas deju kolektīvu „Poga” un Gulbenes 
„Līklocis” (vadītāja Zaiga Mangusa), un „Zīle” no Ķekavas (vadītājas Vita Timermane un Anda Kirilova), lai kopīgā solī 
ar krāšņākajām dejām izdejotu svētku dienas prieku un godā celtu latviešu tautas kultūras bagātāko daļu - deju. Lai 
izjustu īstu svētku noskaņu un prieku, nav jāizplūst garās runās, jo svētki piedzimst sirdī- tie iemirdzas acīs, noplīvo 
tautiskos brunčos un uzgavilē dejā!

Festivāls ir izdejots, aplausi izskanējuši , bet svētku prieks iededzies ikvienā sirdī. 
Katlakalna dejotāju saime novēl ikvienam izjust šo brīvības un laimes prieku, ko sniedz deja. Saglabāsim šo prieku 

atkal līdz nākošajam festivālam.
VITA PRIEDE

“Nu, atnāca mana diena, nu es varu gavilēt!”
Tā pēc spēku pārbaudes šī pavasara skatēs var 

dziedāt visa Ķekavas kultūras nama plašā pašdarbnieku 
saime, jo savu varēšanu jauktais koris „Mozaīka”, sieviešu 
koris „Daugaviete”, vīru koris „Ķekava”, senioru deju grupa 
„Sidrabaine”, vidējās paaudzes deju grupa „Zīle” un bērnu 
deju grupa „Daina” ir apliecinājuši, iegūstot I pakāpes 
diplomu, un koklētāju ansamblis „Vēsma”, saņemot ne 
mazāk vērtīgo II pakāpes atzinību. 

Izcils veikums nekad nav nejaušs, tāpēc sakām lielu 
paldies visiem vadītājiem, novēlot saglabāt tikpat lielu 
entuziasmu arī turpmāk!

Visiem līdzi priecājoties,
 kultūras nama administrācija.

Iepazīšanās ar bibliotēku
Latvijā kopš 1997.gada tiek atzīmēta bibliotēku nedēļa, ko pirmo reizi organizēja pēc Latvijas bibliotekāru biedrības 

ierosinājuma. 2071 Latvijas bibliotēka ir saslēgta vai tuvojas gaismas tīklam. Katrs otrais cilvēks valstī izmanto bibliotēku 
pakalpojumus. Katru dienu 4758 bibliotēku darbinieki 
novados un reģionos, pilsētās un pagastos, skolās un 
koledžās, universitātēs un specializētās institūcijās 
piedāvā iespiestos un elektroniskos dokumentus. Radikāli 
mainījušās un modernizējušās pašas bibliotēkas

Ķekavas pagasta bibliotēka bibliotēku nedēļu atzīmēja 
ar jaunāko grāmatu apskatu, ar diskusiju par grāmatu 
saudzēšanu un ar bibliotēkas iepazīšanas ekskursijām.

Īpaši izzinoši tas bija mūsu topošajiem lasītājiem, 
kuri, savu audzinātāju pavadīti, ieradās no pirmsskolas 
izglītības iestādes ,,Ieviņa’’. Liels bija viņu izbrīns, ka 
grāmatas var būt tik daudz, tik dažādas, lielas, jaunas, 
vecas un smagas!

Bērni tika iepazīstināti arī ar bibliotēkas tehniku – 
datoriem, printeri, kopētāju, kas jaunajai paaudzei 
nelikās nekāds sevišķais brīnums, bet gan pašas par sevi 
saprotamas lietas.

Tiksimies nākošajās bibliotēku nedēļās!

Bibliotekāre ANITRA VANAGA

Pirmo reizi – 
“Muzeju nakts”

Paldies kuģīša „Dole” kapteinim Jānim Bērziņam. Paldies visiem 
pasākuma apmeklētājiem! Kopā šajā naktī bija 771 apmeklētājs, t.sk. 
apmēram 200 no Ķekavas. 

Cerībā uz tikšanos nākošgad – muzeja vadītāja INĀRA RUMBINA  

Noslēdzies jaunrades 
konkurss

Novadnieka rakstnieka Alfrēda Dziļuma simtgadei veltītajā jaunrades 
konkursā, ko rīkoja Baldones pilsētas dome un Baldones un Ķekavas 
novadpētniecības muzeji, trijās vecuma grupās piedalījās 21 autors ar 23 
literārajiem darbiem. Visvairāk darbu bija iesūtījuši 5. - 9. klašu skolēni. 
Vidusskolu grupā bija tikai 3 darbi, toties pieaugušo grupā žūrija saņēma 
vērtēšanai daudzus slavējamus darbus.

Konkursa rezultāti 
Pieaugušo grupā
1. vieta netika piešķirta.
2. vieta – Andra Elksne (Baldone). „Pavisam”.
3.  vieta –  Aija Vitmane (Katlakalns). Luga „Sena teika”, Velta Strazdiņa (Ķekava). 

„Malda”. 
Veicināšanas balvas: Jānim Radziņam (Baldone) par darbu „Kā pagriezt 
Ķekaviņu”, Beātei Vītolai (Baldone) par darbiem „Uzgaidāmā telpa” un „Dzeltenie 
griesti”, Raitim Iljenkovam (Baldone) par darbu „Edīte un hiperdzemde”.
Vidusskolas 10.-12. klašu grupā
1. un 2. vieta netika piešķirta.
2.  vieta –  Marta Ozola (Baldone). „Izrāde zilām debesīm”, Liene Vanaga 

(Baldone). „Gan laimē, gan nelaimē”
Veicināšanas balva – Jānim Astratovam (Ķekava) par darbu „Vilcāni”.
5. – 9. klašu grupā
1. vieta – Marija Odiņeca (Ķekava). „Vējš aizdrāžas tālāk”.
2. vieta – Arta Dinsberga (Ķekava). „Kāda kaķēna stāsts”.
3.  vieta –  Agnese Līce (Baldone). „Mana kaķēna 7 dienas”, „Brīnumpuķe”, Linda 

Feldmane (Baldone). „Spalvainis”.
Veicināšanas balvas: Ievai Počepko (Baldone) par darbiem „Pavasaris”, 
„Draudzība”, Kristai Alksnei (Baldone) par darbiem „Pietrūkst”, „Pļavā”, Kristīnei 
Deičmanei (Baldone) par darbu „Dzeguzīte”, Valteram Mirkšam (Ķekava) par 
darbu „Svece”.

Nu jau vairākus gadus Latvijā Muzeju nakts maija vidū pulcē daudzus 
tūkstošus cilvēku Latvijā. Šajā pavasarī muzeji pievērsās Francijai. 
Tika meklēts kopīgais, atšķirīgais un vienojošais kultūrā un sadzīvē. 
Šoreiz Ķekavas novadpētniecības muzejs izstrādāja kopīgu projektu ar 
Daugavas muzeju, jo senāk Ķekava ir bijusi Doles pagasta sastāvdaļa. 
Ķekavnieki ar kuģīti „Dole” devās ciemos pie dolēniešiem, ciemakukulī 
līdzi ņemot Ķekavas mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu izpildītās 
latviešu un franču dziesmas un skaņdarbus, kā arī Katlakalna Tautas nama 
skolēnu teātra „Aija” iestudēto Aijas Vitmanes lugu „Latviskā teika”. Vecās 
muižas parkā apmeklētāji varēja priecāties par  profesionālo dziedājumu 
un mūzikas izpildījumu, jauniešu aktiermeistarību, lekt rotaļās, iejusties 
Edītes Piafas dzīves mirkļos un baudīt pavasara nakts skaņas ar 
franču vīnu un sieru... Liels paldies par atbalstu Aijai Vitmanei, Daigai 
Ventniecei un visiem kolektīvu dalībniekiem! Liels paldies Daugavas 
muzeja direktorei Dainai Lasmanei par to, ka viņa piekrita strādāt kopā. 
Pasākumam palīdzēja izdoties arī sponsori – Valsts Kultūrkapitāla fonds 
un SIA Berno Vīni. 

DOLES-ĶEKAVAS EV. LUT. DRAUDZE 

Ķekavas kapos  29. jūlijā    pl. 15.00
Doles kapos 5. augustā pl. 13.00
Mellupu kapos 5. augustā pl. 15.00
Ratnieku kapos 5. augustā pl. 16.30
Katlakalna kapos 19. augustā pl. 12.00

KAPU SVĒTKI 2007. gadā
KATOĻU DRAUDZE

Katlakalna kapos 19. augustā pl. 14.00
Ķekavas kapos  26. augustā   pl. 15.00

Mājas lapas adrese: http://kekava.lelb.lv 
E-pasta adrese: doleskekavasdr@inbox.lv
Visi ar Ķekavas kapsētu saistītie jautājumi pa tālr. 26018531, Alma



6

Latvijā iestājoties karstumam un sausumam, Dzīvnieku SOS 
aicina līdzcilvēkus neatstāt dzīvniekus saulē un rūpēties, lai 
dzīvniekam būtu vienmēr pieejams svaigs ūdens. 

Neesiet vienaldzīgi un nepaejiet garām, ja redzat, ka kāds 
mājdzīvnieks atrodas tieši saulē bez iespējas paslēpties paēnā 
un bez svaiga ūdens. 

Dariet visu iespējamo, lai palīdzētu šim dzīvniekam nokļūt 
vēsumā! 

Uzturēšanās šādā svelmē pat neilgu laiku var atstāt neatgrie-
zeniskas sekas uz dzīvnieka veselību vai pat nogalināt viņu! Ja 
Jums šķiet, ka nespēsiet atrisināt situāciju pašu spēkiem, ziņojiet 
DzīvniekuSOS - 7933003, dzivniekusos@inbox.lv! 

Karstums ir iztvaicējis visas ūdenskrātuves, no kurām valgmi 
parasti gūst bezsaimnieka dzīvnieki, tāpēc aicinām palīdzēt 

Pirms pusotra gada nomainījām Rīgu pret dzīvi Ķekavā, 
un ne brīdi neesam to nožēlojušas. Pat prātā neienāca, ka 
apmetīsimies mājā, kurai pamati likti pirms 40 gadiem.

Šim notikumam par godu tika rīkoti svētki, uz kuriem 
aicināti nama bijušie un tagadējie iedzīvotāji. Pēc jasmīnu 
krūmu iestādīšanas un laimes pakavu piestiprināšanas 
sanākam mājīgajā kultūras nama viesību zālē. Apsveikumi, 
iepazīšanās, atmiņas... 

Mani iepriecināja tikšanās ar kundzi, kura dzīvojusi mūsu 
dzīvoklī pirms 40 gadiem. Par tiem laikiem uzzināju daudz 
jauna. Agrāk šī nama iedzīvotāji bijuši daudz saliedētāki un 
draudzīgāki, rīkojuši kopīgus pasākumus. Šodien ir citādi: 
nomainījušās paaudzes un iemītnieki, dzīves ritms un 
kvalitāte.

Ar cieņu un labām domām vēlos pieminēt tos krietnos 
ļaudis, kuru čaklums radījis vērtības un komfortu, ko mēs 
izbaudām šodien. Paldies!

DAGMĀRA PETKEVIČA,
 1. mājas iedzīvotāja

Mājai jubileja!

Tas bija notikums, kas jāatzīmē, un pirmās mājas 
iedzīvotāji aprīļa nogalē pulcējās uz sava nama 40. gadu 
jubilejas svinībām. Dalījāmies atmiņās, kā tas viss sākās 
1967. gada februārī,  par kopā nodzīvotiem gadiem, 
ekskursijām, par tiem, kuru vairs nav mūsu vidū. Liels paldies 
par svētku organizēšanu Ingerai Bērziņai un Inesei Oliņai, 
kultūras nama direktorei Vēsmai Ozoliņai par atsaucību un 
laimes pakaviem pie jaunajām ārdurvīm, pagasta padomes 
priekšsēdētājai Dzintrai Maļinovskai par piedalīšanos 
un jubilejas kliņģeri, apzaļumošanas speciālistei Intai 
Arbačevskai par košumkrūmiem, kas tagad augs mūsu mājas 
priekšā, SIA „Ķekavas nami” direktoram Ērikam Linteram 
par jaunajām ārdurvīm (bet jaunas balkona margas arī mēs 
gribam!), mājas „četrdesmitgadniekiem” 8., 10., 21., 25. un 
31. dzīvoklī.

Svinot mājas tālākos gadus, novēlu būt vairāk piederī-
giem savai mājai!

BIRUTA PUTNIŅA,
 jubilejas dalībniece

arī klaidonīšiem, novietojot traukus ar ūdeni un tos regulāri 
papildinot, īpaši kaķu pulcēšanās vietās. 

Informējiet par savu rīcību sētniekus, lai saglabātu 
padzeršanās vietas! 

Parūpējieties arī par saviem mājdzīvniekiem - neatstājiet 
viņus ilgstoši ieslēgtus telpās, kas ir pakļautas tiešai saules 
iedarbībai un dienas laikā sakarst. Neatstājiet suņus un kaķus 
transportlīdzekļos, bet pārvadājot atcerieties, ka šādā karstumā 
dzīvniekam jādod iespēju ik pēc stundas padzerties. Labi 
padomājiet, pirms ņemt savus mīluļus līdz uz pludmalēm, bet  
ja esat paņēmuši - nodrošiniet viņiem iespēju atpūsties paēnā.

Atcerieties - dzīvnieki, tāpat kā cilvēki var iegūt karstum-
dūrienu, taču dzīvniekiem tas var beigties arī letāli. 

DzīvniekuSOS novēl visiem izbaudīt vasaru!

Karstumā neaizmirstiet par dzīvniekiem! 

NOTIKUMS

ATGĀDINĀJUMS

Sargājiet bērnus!
24. maija vakarā, kad visa Latvija satraukti sekoja divu 

Cēsu rajonā pazudušu bērnu meklēšanas norisēm, satraukums 
valdīja arī Ķekavā. Visi policijas spēki tika mobilizēti kādās lauku 
mājās dzīvojošas desmitgadīgas meitenītes atrašanai – viņa 
jau vairākas stundas nebija atgriezusies no pieneņu plūkšanas 
tuvējā apkārtnē, un bija ziņas, ka bērns devies uz purvu... Šoreiz 
viss beidzās labi, meitene no pastaigas pārnāca pati, liekot 
visiem atviegloti uzelpot.

Ķekavas municipālajā policijā pēdējā pusgada laikā saņemti 
ap 30 satrauktiem telefonzvaniem par bērniem, kas aizkavējušies 
ar mājās pārnākšanu. Par laimi, lielākajā daļā gadījumu tā 
patiešām bija tikai aizkavēšanās pie draugiem vai savās bērnu 
darīšanās. Tomēr arī Ķekavu pavisam nesen ir piemeklējusi 
traģiska nelaime, kad divi brālīši vairs mājās nepārnāca...

Tāpēc vēlreiz un vēlreiz gribu atgādināt vecākiem: sargājiet 
bērnus! Vasara ir īpašu vilinājumu laiks, kad meži un pļavas 
sauc spēlēties un izpētīt pasauli, ūdeņi vilina peldēties, bet 
par iespējamām briesmām nebrīdina. Siltajā laikā bērni vairāk 
uzturas ārpus mājām un līdz ar to daudz saskaras ar svešiem 
cilvēkiem.

Nopietni pārrunājiet ar bērniem viņu uzvedību ārpus 
mājām! Brīdiniet, ka nekādā gadījumā nedrīkst iet līdzi svešiem 
cilvēkiem, ņemt no viņiem kādu cienastu, sēsties automašīnās, 
pat ja to vada it kā zināma persona. Izskaidrojiet, ko darīt 
gadījumā, ja kāds svešinieks uzmācas.  

Stingri norunājiet, kur bērns ārpus mājas drīkst uzturēties, 
un sekojiet, lai viņš neatrastos bez pieaugušo uzraudzības. 
Diemžēl mazāku bērnu uzticēšana lielāku pieskatīšanai nav 
labākais variants, jo arī „lielais” ir tikai bērns ar savam vecumam 
atbilstošu domāšanu. Zinu, ka lielākā daļa vecāku visu dienu ir 
aizņemti darbā un bērnu pieskatīšana ir liela problēma, taču 
apsveriet visus iespējamos variantus - varbūt vairākām mātēm 

savstarpēji vienojoties, izmantojot kaimiņu palīdzību utt., lai 
ar mierīgu sirdi no rīta varat doties uz darbu. Vai tad mums ir 
kaut kas dārgāks par bērniem? Tāpēc darīsim visu, lai viņus 
aizsargātu!

Izskaidrojiet, ko un kāpēc bērns nekādā gadījumā nedrīkst 
darīt! Norunājiet, ka peldēties vai pastaigā uz mežu aiziesiet 
visi kopīgi, bet viens vai kopā ar draugiem, nebrīdinot vecākus 
un nepaprasot atļauju, viņš to nedrīkst darīt. Lai nebūtu 
garlaicīgi, pēc iespējas atrodiet bērnam interesantu nodarbi 
jūsu prombūtnes laikā, un aizliegumus kompensējiet ar kopīgi 
pavadītu brīvo laiku.

Īpaši uzmanīgi esiet peldoties! Labāk to darīt jau zināmā 
un pārbaudītā peldvietā, turklāt vecāku vai citu pazīstamu 
pieaugušo pavadībā, kurus bērnam pirms došanās ūdenī būtu 
jābrīdina. Nepazīstamas peldvietas vispirms pārbaudiet. Atturiet 
bērnus lēkt no tramplīna gan pazīstamās, gan nepazīstamās 
peldvietās. Bieži vien nav zināms, cik ūdenstilpne ir dziļa un kas 
atrodas zem ūdens. 

Atgādiniet par nepieciešamību būt uzmanīgiem uz ielas un 
ceļiem, it sevišķi tad, ja bērns vizinās ar velosipēdu vai skrituļdēli. 
Brīdiniet neaizskart nepazīstamus priekšmetus un šķidrumus, kas 
vasaras rotaļu laikā var gadīties ceļā.

Saskarsmē ar bērniem esam pārliecinājušies, ka daudzi vecāki 
visas šīs lietas savām atvasēm ir pārliecinoši izskaidrojuši un labās 
pamācības arī atmiņā iegūlušas. Tomēr rūpju nekad nevar būt 
par daudz..

Ja nu tomēr bērns ir savās gaitās manāmi aizkavējies un jūs 
nezināt viņa atrašanās vietu, nekavējieties un informējiet Ķekavas 
municipālo policiju pa tālr. 7937102. Mēs sapratīsim jūsu nemieru 
un centīsimies darīt visu, lai palīdzētu.

LEONS MARKELOVS,
Ķekavas municipālās policijas priekšnieks

No 25. aprīļa līdz 3. maijam mēs, Ķekavas vidusskolas 
deju kolektīvi, devāmies uz Ungāriju, lai piedalītos folkloras 
festivālā.

Iespaidu bija ļoti daudz, bet visvairāk man atmiņā palikusi 
otrā diena Ungārijā, kad bijām stepē un skatījāmies ungāru 
jātnieku - čikošu - un zirgu izrādi. Tas tiešām bija vienreizējs 
šovs, īpaši skats, kad viens jātnieks vadīja 10 zirgus. Baudījām 
arī ungāru nacionālo ēdienu- gulaša zupu, kas man gan ne 
visai garšoja. Turpat mums bija iespēja dzirdēt un redzēt 
ungāru tautas mūziku un deju, kurā arī paši, visiem par lielu 
pārsteigumu, aktīvi iesaistījāmies. Pabijām arī taņā (lauku sētā) 
un vizinājāmies stepē zirgu pajūgā.

Visas nākošās dienas pagāja koncertos. Četrās dienās mums 
bija 6 koncerti uz dažādām skatuvēm. Mēs bijām malači, teikšu - 
mēs bijām labākie. Ne velti esam saņēmuši uzaicinājumu 
piedalīties nākošā gada festivālā. Patiesībā es biju ļoti lepna 
par to, ka esmu latviete un manai tautai ir tik skaistas dejas, 
kas patika visiem. Vismīļākais laikam bija pats pirmais festivāla 
atklāšanas koncerts nelielā Ungārijas ciematiņā. Ciematiņa 
iedzīvotāji bija sanākuši kā uz svētkiem un ar lielu ieinteresētību 
un atsaucību vēroja uzstāšanos. Visos koncertos uzstājās arī 
ukraiņu un igauņu dejotāji, ar kuriem šajās dienās paguvām 
sadraudzēties, jo dzīvojām visi vienā vietā. Mūsu „stepes māja” 
(tā saucām skolu, kurā dzīvojām) bija jauka, sadzīves apstākļi 
ļoti labi. Vakaros, lai kā bijām noguruši, kārtojām tērpus 
nākošai dienai un ilgi jautrojāmies. Jā, un vēl atmiņā pēdējais 
koncerts Segedā, kur mūsu uzstāšanos vēroja daudzi simti 
skatītāju (Segeda ir viena no lielākajām Ungārijas pilsētām, kur 
apskatījām desu muzeju un pilsētu iepazinām, braucot ar kuģīti 
pa Tisas upi un ar vilcieniņu pa pilsētas skaistākajām vietām). 
Pēdējais vakars bija īpaši jauks. Ar nelielām skumjām kravājām 
mantas, taču bija arī prieks par to, ka beidzot dosimies mājās.

Katrs no šī brauciena savā atmiņu krātuvītē ieliks kādu 
skaistu pārdzīvojumu.  

Esam kļuvuši bagātāki un šī ir tā bagātība, kuru neviens 
mums neatņems. Varbūt kāds vēlas dejot…?!

KRISTIĀNA CEIKO, 
Ķekavas vidusskolas deju kolektīva dalībniece, 

9. c klases skolniece

“Mēs bijām labākie!”

SPORTS

Ķekavieši - labākie 
Eiropā un Latvijā

Ķekavas zēni Nauris Miezis un Reinis Šulcs sezonu aizvadījuši 
veiksmīgi. Spēlējot A. Kraukļa VEF BS sastāva, viņi iekļuvuši 
Ziemeļeiropas jaunatnes basketbola līgas finālā, kas notiks 
Maskavā. Pēdējā posmā Nauris tika atzīts pa labāko spēlētāju. 
Martā zēni izcīnīja 1.vietu Norčepingas kausā un Latvijas 
Hansabankas Jaunatnes līgas sacensībās.

"Oranžas bumbas" finālsacensībās Jelgavā 2.vietu izcīnīja 
ķekavietes Vija Guseva, Marta Vanaga, Ilze Usāne, Arta Keršteina, 
Evita Logina, Sintija Bušmane, Linda Filipsone, Aleksandra 
Medne, Marta Baikovska un Adrija Zaķe. Treneres Dace Cīrule 
un Sarmīte Čapa.

Dubultamatieru 2. līgas sacensībās basketbola 1.vietu 
izcīnīja Ķekavas vīriešu basketbola komanda "Latkomforts". 
Visas sezonas laikā komandai tikai viens zaudējums. Komandā 
spēlēja Juris Stikāns, Jānis Šulcs, Raimonds Šulcs, Jānis Bērziņš, 
Jānis Arbidāns, Dzintars Pārums, Roberts Zaķis, Jānis Āre, Ivars 
Balodis, Atis Riekstiņš un Agris Veliks, treneris Aivis Šteinbergs.
Pavasarī notiek dažādas zvaigžņu spēles. LBL komandu spēlēs 
piedalījās Aigars Vītols, bet Jaunatnes līgas spēlēs - Kristaps 
Stilve. Abi ir arī kandidāti uz Latvijas izlases komandām.

3 punktu metienu konkursos piedalījās Anete Medne un 
Jānis Bērziņš. Ļoti sīvā cīņā par uzvarētāju meiteņu konkurencē 
kļuva Anete.

Sezonas beigās notiek Latvijas Jaunatnes čempionāta 
fināli. No ķekaviešiem tiesības tajos piedalīties izcīnījuši - Anete 
Medne, Megija Bula, Kristīne Stendzeniece, Valērija Guseva, 
Alīna Kalsere, Egija Mičule, Arta Cīrule, Vija Guseva, Jānis Bērziņš, 
Roberts Zaķis, Nauris Miezis, Reinis Šulcs, Kristaps Stilve, Elvijs 
Mičulis, Aksels Freimanis, Niklāvs Freimanis un Reinis Novickis.

ANDRIS EGLĪTIS 
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REKLĀMA, SLUDINĀJUMI

Nekustamo īpašumu birojs un nekustamā 
īpašuma eksperti tagad arī Ķekavā

”ĶEKAVAS KODOLĀ”
Mēs Jūs gaidām!

Ķekavā, ”KODOLS”, Nākotnes iela 2, Tel. 7937785; 

mob. 29440621; 29211179, www.landfond.lv

Nepieciešamas juridiskās konsultācijas?

Vēlaties pārdot vai nopirkt:
Ātri un profesionāli

  Zemi,
  Dzīvokli,
   SAGATAVOJAM PIRKUMA 

LĪGUMUS

Uzmanību, atlaides!
Frizētava Valdlaučos  piedāvā šādus 
pakalpojumus par pazeminātu cenu:

 matu griezumi,
 ķīmiskie ilgviļņi (Keune);
 matu krāsojumi (Keune, Julien&Julien);
 matu pieaudzēšana;
 gēla manikīrs (pēc pieraksta).

Pensionāriem īpašas atlaides matu griešanai. 
Iepriekšējā pierakstīšanās pa tālr. 7677125. 

Būsiet laipni gaidīti!
Darba laiks: P, O, T, C, P, S – no 9.30 līdz 19.

SIA «SilJa» dārzkopības preču 
veikals Ķekavā, Rīgas ielā 2!

IZVĒLIES LABĀKO SAVAM DĀRZAM!
 puķu un dārzeņus sēklas  plastmasas 

un māla podi  kasetes  balkona kastes 
 minerālmēsli  segmateriāli  augsnes 

substrāti  darbarīki  darba cimdi 
 etiķetes u.c.

ĒRTA PIEBRAUKŠANA! LAIPNA APKALPOŠANA!
Darba laiks:  Darbdienās: 9:00 – 17:00
 Sestdienās:   9:00 – 17:00
 Svētdienās:   9:00 – 15:00

Rīgas iela 2, Ķekava. Tālr. 67935245

ĶEKAVAS MUNICIPĀLĀ POLICIJA 
aicina darbā policistus 

(darbs diennakts dežūru režīmā, nepiecie-
šamas B un vēlamas C kategorijas 

autovadītāja tiesības).

Pieteikties Ķekavas municipālajā policijā, 
Gaismas ielā 19/9, 

uzziņas pa tālr. 29192012, 28633110

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”
aicina darbā

AUTOVADĪTĀJU (B, C kategorija) 
AUTOGREIDERISTU, TRAKTORISTU.

Samaksa pēc vienošanās. Tālr. 29259734.

 Grāmatvedības 
pakalpojumi, konsultācijas

Programma Tildes Jumis. Individuāla pieeja 
katram klientam, saprātīgas cenas 

 Kvadraciklu (800 m3) pārdošana
M. t. 29188333, 29188222. Fax 7160791

e-pasts: avrv@avrv.lv
Atrašanās vieta: Ķekava

SIA  AV & RV

FRIZIERSALONS “FENIX” 
Piedāvājam jaunu matu modelēšanas 

produktu līniju maksimālai stila izjūtai 
gan ikdienā, gan svētkos!

Ķekavā, 8. mājas pagrabstāvā.
Darba laiks:  P-PK  9.00 – 19.00

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

UZŅĒMUMS, KAS NODARBOJAS 
AR TELPU UN TERITORIJU APSAIMNIEKOŠANU 

aicina darbā:
brigadieri • strādniekus • sētniekus.

Piedāvājam: labu atalgojumu, sociālās garantijas, darba 
transportu un/vai organizētu nokļūšanu uz darbu un 
mājām, darbs Rīgā un Rīgas rajonā.

Darba pienākumi: zāles pļaušana, sniega tīrīšana, telpu un 
teritoriju uzkopšana.

Tālr. 7114892, 28624043, 29140386

IK “Valdis&I” 
Ekskavatora-frontālā iekrāvēja 

pakalpojumi 
ar CASE 659 SR (4x4)

17 Ls stundā.

Tālr. 26513603 
vai  26413695

SALSA!!!
Aicinām apgūt 

dzīvespriecīgo un saulaino
deju - Salsu!

Nodarbības trešdienās 
no plkst. 18.30 līdz 20.00

Mūsu adrese: Skolas iela 3, Ķekava,
tālr.: 7937274

SIA ”TROJA” viens no vadošajiem bērza saplākšņa 
pārstrādes uzņēmumiem Latvijā ar tālejošiem attīstības 
plāniem, A/S "Latvijas Finieris" meitas uzņēmums. Ar 2006 
gada apgrozījumu 10,3 miljoni Ls. 

Uzņēmumā produkcija tiek ražota uz modernām kokapstrādes iekārtām un programmu 
vadāmiem darbagaldiem. 

SIA “Troja” nodarbina 100 strādniekus šādās  profesijās: 
kokapstrādes operators darbam ar programmu vadāmiem darba galdiem,     
kokapstrādes operators 
iekrāvēja vadītājs, elektroatslēdznieks, apkopēja.

Uzņēmums savus darbiniekus nodrošina ar:
labiem darba apstākļiem 
stabilu atalgojumu (darba alga + piemaksas par labiem darba rezultātiem), 
sociālajām garantijām, nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu;
apmācību profesijā darba vietā.

Lūdzam interesēties un CV sūtīt SIA “Troja” personāla daļas vadītājai Inesei Zaķei, 
Bauskas ielā 143, Rīgā, LV-1004, tālr. 7609320, fakss 7609322, e-pasts: zake@finieris.lv

Pārstāvniecība SIA «CEL»
Daugavgrīvas iela 93, Rīga
Tālr. 7461211, fakss 7461215
E-pasts: cel@cel.lv  www.cel.lv

Uzņēmums piedāvā veikt 
apzaļumošanas darbus:

dārzu projektēšana • apstādījumu 
ierīkošana (stādījumi un zāliens)

• baseini un akmens dārzi.

Tālr. 29543350

Ķekavas sadzīves servisa 
centrs piedāvā 
frontālā iekrāvēja 

pakalpojumus. 18 Ls stundā. 
Tālr. 29259734.

PĀRDOD mazlietotu piepūšamo gumijas laivu labā stāvoklī. 
Tālr. 29417563.

ĶEKAVAS SADZĪVES SERVISA CENTRS 
sniedz dažādus ar sadzīvi, celtniecību, transportu un 
ceļu uzturēšanu saistītus pakalpojumus, kā arī veic 

aizaugušu teritoriju appļaušanu. 

Tālr. 29259734.



PIEDĀVĀJU BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU – 
vesel ības un svara korekci ju l īdz jums 
vēlamajam rezultātam. Iegūtā rezultāta 
stabilizācija. Jūsu konsultante INTA, 
mob. tālr. 29638987.

MEKLĒJAM AUKLI 2,4 gadus vecam puisītim 
Ķekavā. Tālr. 7937740 vai 26598463.

VĒLOS IEPAZĪTIES ar godīgu un laipnu lauku 
sievieti līdz 49 gadu vecumam, ne apaļīgu. 
Man 56 gadi, augums 167 cm. Zvanīt no 7 līdz 
14, tālr. 22356491

FITNESA KLUBS ELIKSĪRS 
AICINA UZ:

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.

FITNESS JOGU
Nodarbībā apgūst jogas pamatkustības un pozas,

 kuras attīsta lokanību un spēku, kā arī iemāca 
atslābināties. Koncentrējot savu uzmanību 
elpošanai, muguras stāvoklim un ķermeņa 

kustībām.

TAEKWON – DO
Korejiešu cīņas māksla. 

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

VĒDERDEJĀM
Graciozas kustības, specifiska horeogrāfija, eksotiska 

mūzika un daudz baudas! Nodarbības domātas 
visiem sagatavotības līmeņiem.

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, SKROPSTU PIEAUDZĒŠANU, 

PEDIKĪRU
•  PROFILAKTISKI – ĀRSTNIECISKO  

MASĀŽU

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

tālr.: 7937274

Frontālā ekskavatora -
iekrāvēja JCB4CX pakalpojumi.

Ls 18,-  + PVN stundā.
Mob.tel.: 29413835,  t./f.: 7887951,

E-mail: bergsjcb@inbox.lv

SIA “Bergs JCB”

APSVEIKUMI SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 

TAMĀRAS KARŅICKAS (dz. 1950.g.),
ŽENIJAS LAMBERTES (dz. 1943.g.),
JURA KISTA (dz. 1930.g.),
KATRĪNES ROMANOVAS (dz. 1941.g.),
VERONIKAS KAŠAS (dz. 1932.g.),
JANĪNAS JURČENOKAS (dz. 1942.g.),
LETĪCIJAS RAUDIVES (dz. 2006.g.),
ĒRIKA KRŪMIŅA (dz. 1953.g.),
HILDAS BIDAKAS (dz. 1916.g.)

aiziešana mūžībā. 
Pagasta padome izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem. 

Tu tagad tai zemē, kur saule
Vairs vakaros nenorietēs,
Šeit paliek no tavas gaismas
Sidrabots sarmojums...

                        (L. Brīdaka) 

LĪDZJŪTĪBAS

Ķekavas pagasta interneta mājas lapa: www.kekava.lv
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PĀRDOD 4 istabu dzīvokli Ķekavas centrā, 
103. sērija, 4. stāvs, 90 kv.m, labs plānojums, 
izolētas istabas, labā stāvoklī. Tālr. 29142358.

PĀRDOD apbūves gabalu Katlakalnā, 1900 m2, 
gāzes un elektrības pieslēgums. Cena 48 Ls/m2. 
Tālr. 29211179.

PĀRDOD: gāzbetona, keramzīta blokus, bruģi, 
pamatu blokus, pārsedzes. www.elspa.lv, 
tālr. 7541413, 28382929

PĀRDOD dušas kabīni (90 x 90 cm, Itālija), 
pusapaļa, ar sēdvietu, jauna, pilns komplekts, 
steidzami, lēti. Tālr. 26077934.

PĒRK apbūves gabalu Ķekavā. Tālr. 29133529.

PĒRK zemi mājas celtniecībai, izskatīšu visus 
variantus. Steidzami. Tālr. 26038763.

PĒRK vai ĪRĒ zemi. Var būt lielas platības vai ar 
būvēm. Tālr. 27115167.

PĒRK dārzu vai vasarnīcu, izskatīšu visus 
piedāvājumus. Steidzami. Tālr. 26038763.

PĒRK vai ĪRĒ 2 - 3 istabu dzīvokli Ķekavā, Rāmavā 
vai Valdlaučos. Tālr. 29183303.

Vēlos ĪRĒT gaišu telpu (var arī istabu) gleznotāja 
darbnīcai. Uz ilgāku laiku. Tālr. 29252784.

PĒR SENLAICĪGUS PRIEKŠMETUS, gleznas, 
sudrabu, medaļas, porcelāna figūriņas, atklātnes 
(līdz 1940. gadam), monētas, papīra naudu (līdz 
1940. gadam), ordeņus (Ļeņina 350 Ls, Oktobra 
Revolūcijas – 90 Ls, Tautu draudzības – 130 Ls, 
Darba slava II p.- 90 Ls, III p. 20 Ls, Darba Sarkanā 
karoga – 20 Ls, kā arī kara ordeņus), cariskās 
Krievijas zelta monētas 12 Ls par 1 g, piecu latu 
sudraba monētas par 5,50 Ls. Tālr. 26404141.

SNIEDZU KONSULTĀCIJAS interjera dizaina 
jautājumos .  Veidoju interjera projektus. 
Mob. tālr. 29352051.

PĀRDOD laukakmeņus Baldonē. Cena pēc 
vienošanās. Dažādu izmēru, arī skaldīti, no 
veciem pamatiem. Tālr. 26553859, 29168182.

PIEGĀDĀ šķembas, granti. Tālr. 28834478.

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos mazuļus

KRISTAPU BALODI,
SEVERĪNU HENRIHU JANSONU,
VENDIJU VELIKU,
VALTERU RUDZĪTI,
OSVALDU LANGIŠU,
RĒZIJU ELZU GRINBERGU,
EDUARDU FREIMANI,
AGNI LISMANI

un viņu vecākus sirsnīgi sveic 
Ķekavas pagasta padome.

 Šī diena skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

ALEKSANDRU ČUJEVU 
un ERNU UPENIECI!

 Ķekavas pagasta padome

Diena pēc dienas 
Nāk un iet. 
Diena pēc dienas uzzied, 
Uzzied kā puķe. 
Balta un svēta! 
Neba svētdienai vien - 
Katrai dienai ir svētuma spožums; 
Katra diena ir Dieva lielā dāvana 
Tev, Cilvēka bērns! 
 (V. Plūdonis)

 Remonts,
 Regulēšana,
 Restaurācija,
 Durvis mājām, 

 dzīvokļiem:  
   ā r ē j ā s u n i e k šē j ā s,  ražot as  L iet uvā, 

(plaša modeļu izvēle, rūpnīcas sertifikāti un 
garantijas). Izbrauc uz vietas pie klienta. 

Mob.tel.: 26337964, tel./fax. 7887951. 
E-mail: vinetap@dot.lv

 Zibensnovedēju uzstādīšana privāt-
mājām;

 Automātiskās ugunsdrošības, signalizā-
cijas sistēmu un datorsistēmu instalā-
cijas uzstādīšana;

 Elektrotehniskie mērījumi.
Mob.tel.: 29450699, t./f. 7887951. 

E-mail: vpelektro@dot.lv

AIZDEVUMS

- bez izziņas no darba vietas no 50-500 Ls
- ar izziņu no darba vietas no 500-3000 Ls
- aizdevuma termiņš 3-24 mēneši
- aizdevuma pieteikuma izskatīšana 

20 min. laikā

PAC RAC
Rīga, Blaumaņa iela 32, 3.stāvs

 67287136, 29229594

SERTIFICĒTI SANTEHNIĶI
 veic visu veidu santehnikas darbus,
 ūdens un kanalizācijas sistēmas 
instalāciju,
 silto grīdu ieklāšanu,
 apkures sistēmas montāžu.

Strādājam ātri un izdevīgi. 
Piedāvājam atlaides materiāliem. 

Tālr. 29422327,
 e-pasts: FROMTUMSA@inbox.lv.

Santehnikas firma 
“SIA SANG”

• veic visu veidu santehniskos darbus,
• ūdens un kanalizācijas sistēmas 

instalāciju, 
• sanitāro iekārtu uzstādīšanu, 
• apkures sistēmas montāžu, 
• kā arī silto grīdu ieklāšanu.

 Tālr. 27449767.

Tais tālajās pļavās, kur atmiņas zied,
Tur vienmēr jūs mani satiksiet.

Jūtam līdzi Kristai un 
viņas tuviniekiem lielajās bēdās, 

pāragri šķiroties no māsiņas.

4.b klases skolēni, vecāki un audzinātāja

SIA „Dālderi” kompleksā 
atvērta jauna frizētava 

(pretī krodziņam A-7”)
Jūs gaidīs meistares 
Līga – tālr. 29113871, 
Jugita – tālr. 29597494, 
Anna – tālr. 26329191.

Mūs var sazvanīt arī pa tālr. 67186102. 
Strādājam darbdienās no plkst. 9 līdz 20, 
sestdienās – 9 līdz 15, svētdien slēgts.

Visi mīļi aicināti!

AICINĀM DARBĀ 
NOLIKTAVAS DARBINIECES 

(sievietes) apģērbu 
vairumtirdzniecības bāzē.

Darba vieta: Rīga, Maskavas 227
Darba laiks: darba dienās 9.00-18.00
Darba apraksts: Preču marķēšana un 
pasūtījumu komplektēšana
Prasības: latviešu, krievu valoda,par 
priekšrocību uzskatāms- prasmes darbā 
ar datoru

Piedāvājam:
 darbu stabilā uzņēmumā,
 darbu draudzīgā kolektīvā,
 motivējošu darba samaksu,
 ceļa izdevumu kompensāciju.
Lūdzam iesūtīt CV uz e-mailu 

raja9@inbox.lv vai zvanīt tel 26130934 

Izsaku lielu pateicību Ķekavas paš valdības 
juridiskajam dienestam, kura profesionālās 
un man ļoti nepieciešamās konsultācijas 
palīdzēja radušos problēmu atrisināšanā.

LIGITA STRODE

Skursteņslaucītāja pakalpojumi:  
tīrīšana, apkures, gāzes aktu rakstīšana, 
skursteņu kanāla oderēšana, mūrēšana. 

Kontakttālr. 29744468.

LTK „AIBE” 
VEIKALS „VALDLAUČI”

aicina darbā pārdevējas kasieres,
bilancspējīgu grāmatvedi.

Konkurētspējīgs atalgojums. 
Tālr. 7620278, 29143567.

KOMPĀNIJA “AKVEDUKTS” 
aicina savā pulkā

NOLIKTAVAS STRĀDNIEKU
Darba apraksts
*  preču pasūtījumu formēšana piegādēm
*  darbs ar noliktavas tehniku
*  preču kravu pieņemšana un izkraušana 

noliktavā
*  preču inventarizācija
Prasības kandidātiem
*  pienākuma un atbildības izjūta pret savu 

darbu
*  laba komunikācija latviešu, krievu 

valodās
Uzņēmums piedāvā
*  pastāvīgu darbu uz pilnu slodzi
*  karjeras iespējas
*  darba laiks - 5 darba dienu nedēļa 
 no 9:oo - 18:oo
*  darba vieta Rīgas rajonā 
 (500 m aiz Rīgas robežas)
*  dinamisku darbu stabilā, modernā 

uzņēmumā
*  ārpusdarba tradīcijas
*  mūsdienīgu darba vidi 
*  motivējošu atalgojuma sistēmu
*  sociālās garantijas, veselības 

apdrošināšanu

PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
Darba apraksts
*  sīkpreču komplektēšana
*  svītrkodu, uzlīmju līmēšana
*  sīkpreču izvietošana noliktavā
*  preču inventarizācija
Prasības kandidātiem
*  pienākuma un atbildības izjūta pret savu 

darbu
*  laba komunikācija latviešu, krievu 

valodās
Uzņēmums piedāvā
*  pastāvīgu darbu uz pilnu slodzi
*  darba laiks - 5 darba dienu nedēļa 
 no 9:oo - 18:oo
*  darba vieta Rīgas rajonā 
 (500 m aiz Rīgas robežas)
*  dinamisku darbu stabilā, modernā 

uzņēmumā
*  ārpusdarba tradīcijas
*  mūsdienīgu darba vidi 
*  motivējošu atalgojuma sistēmu
*  sociālās garantijas, veselības 

apdrošināšanu
Pretendentiem:

Lūdzam CV un pieteikuma vēstuli 
sūtīt Ilonai Eglītei līdz 30.06.2007.: 
ilona@akvedukts.lv, fakss 7408118, 

pasta adrese "Akvedukti" Ķekavas pagasts, 
Rīgas rajons, LV-2111
www.akvedukts.lv

PATEICĪBA


