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17. septembrī Ventspilī atkal mutuļos Eirovīzijas bērnu dziesmu nacionālās atlases konkursa 
kaislības. Ķekaviešiem ir īpašs iemesls uzmanīgi sekot konkursa norisei un piedalīties balsošanā, 
kas noteiks uzvarētājus: šogad desmit dalībnieku vidū startēs ansamblis „Knīpas un knauķi” ar 
četrpadsmitgadīgās ķekavietes Elīnas Zariņas komponēto dziesmu „Vēlies!”. Arī pati Elīna būs 
septiņu meiteņu – dziesmas izpildītāju vidū. Tādi ir konkursa noteikumi: uz skatuves jāatrodas 
kā vārdu, tā mūzikas autoram.

Par ko ir dziesma? „Par krītošām zvaigznēm”, - 
atbild Elīna. Taču dziesmu jau nevar izstāstīt, un viņa 
nodzied:

„Bet gribu tikai vēlēties
Pirms miega zvaigznei pieskarties...”

Vārdu autore ir Elīnas draudzene Ieva Vilciņa. „Viņa 
man iedeva tekstu un teica – uzraksti mūziku. Un es 
uzrakstīju,” – Elīna skaidro tik ikdienišķi, it kā dziesmu 
rakstīšana būtu apmēram tas pats kas, piemēram, 
pankūku cepšana. Piesēdusies pie klavierēm – un vienā 
dienā gatava! „Mēs jau pirms gada gribējām piedalīties 
Eirovīzijā, bet nesanāca.” Arī šogad meitenes disku ar 
savu melodiju konkursa komisijai Latvijas televīzijā 
iesniegušas pašā pēdējā pieteikšanās dienā. No 44 
kandidātiem atlasīti desmit. „Kad uzzinājām, ka esam 
desmitniekā, no prieka spiedzām tā, ka visa māja 
skanēja. Viena mamma no laimes pat sāka raudāt”, Elīna 
atceras. Visiem, kas dziesmu dzirdējuši, tā patīk, un, bez 
šaubām, meitenes cer uz veiksmi konkursā.

Atlikušās dienas līdz konkursam ir rūpju un satraukuma pilnas. Mēģinājumi, mēģinājumi, 
mēģinājumi... 22. augustā notika koncertklipa ierakstīšana, un no 1. septembra to jau varēs 
redzēt televīzijā. Īpaši konkursam uzšūti arī jauni koncerttērpi – balti ar zvaigznēm, kā piederas    
dziesmai.

Ar mūziku draugos Elīna ir visu savu mūžu – cik vien viņa sevi atceras. Jau bērnudārzā 
meitene spēlēja vijoli, dzied no četru gadu vecuma, no pirmās klases spēlē klavieres. Vijole 
gan tagad nolikta malā, jo visam vienkārši nepietiek laika. 

Piedalīšanās konkursos Elīnai nav nekas jauns. Divus iepriekšējos gadus viņa startējusi 
starptautiskā pianistu konkursā Concours Musical de France, kur abas reizes savā vecuma grupā 
ieguva Grand Prix. Jācer, ka Francijas rūdījums palīdzēs arī Ventspilī.

Kā zināms, Eirovīzijas rezultātus nosaka skatītāju balsojums. Turēsim īkšķus un  atbalstīsim 
Elīnu!

GUNTA LAPIŅA
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AKTUALITĀTES

TURĒSIM ĪKŠĶUS
UN BALSOSIM!

Lielākais pēdējā laika notikums, manu-
prāt, ir pamatu ielik šana un vēstījuma 
a t s t ā š a n a  p i r m aj a i  n e a t k a r ī b a s  l a i k a 
jaunceltnei mūsu pagastā – pirmsskolas 
izg l ī t ī b as  i e s t ā d e s „ I ev i ņa” p i e b ū ve i . 
Līdz šim esam tikai kapitāli pārbūvējuši 
un  remontējuši jau esošās būves. Jaunā  
divstāvu ēka četrām bērnu grupām ar sporta 
zāli un mūsdienīgām nodarbību telpām  
pagastam ir ļoti vajadzīga, jo rindā uz vietām 
gaida ap 200 bērnu - tikpat, cik pašlaik jau 
apmeklē „Ieviņu”. Piebūvei jābūt gatavai 
nākamā gada septembrī. Pašvaldība šajā 
projektā paredzējusi ieguldīt vairāk nekā 
200 tūkstošus latu būvniecībai un, protams, 
arī aprīkojumam.

Liels skaits bērnu gaida rindā arī uz 
pirmsskolas izglītības iestādi „Zvaigznīte”. Tur papildus nodarbību telpas ieguvām fasādes 
remonta laikā, pārbūvējot plašās lodžijas. 

Liels darbs ieguldīts arī pagasta skolu, sevišķi vidusskolas sagatavošanā jaunajam 
mācību gadam. Vidusskolai siltināta fasāde, ielikti jauni logi, izremontētas iekštelpas, ap 
skolu iekārtoti jauni gājēju celiņi. Iekštelpas izremontētas arī Pļavniekkalna sākumskolā. 
Viss ir jauns, svaigs un  tīrs, un mēs ļoti ceram uz skolēnu izpratni un saudzīgu attieksmi. 
Lai jums visiem – skolēniem un pedagogiem - veiksmīgs jaunais mācību gads!  Skolotājiem, 
bērniem, vecākiem - sapratni un sadarbību, 
skolēnu dziesmu svētkos tas izdevās lieliski, 
lai izdodas arī jaunajā mācību gadā!  

Augustā tiekamies ar cilvēkiem Ķekavas 
ciemata daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 
sapulcēs. Tās notiek katrai mājai atsevišķi, 
jo situācija un vēlmes katrā no tām atšķiras. 
Tomēr galvenā problēma ir visiem kopīga: 
par pašreizējo apsaimniekošanas maksu 
nav iespējams paveikt visu vajadzīgo, un 
pašvaldības uzņēmuma valdei nāk sies 
pieņemt nepopulāru lēmumu par maksas 
paaugstināšanu. Kopumā iedzīvotāji to 
uztver ar izpratni. Pašvaldība no savas 
puses maksimāli atbalstīs namu apkārtnes 
un koplietošanas platību sakopšanā un 
labiekārtošanā. Uzsākta sabiedriskā sani-
tārā mezgla būvniecība Ķekavas centrā pie 
autobusa galapunkta. Kāds varbūt par to 
pasmaidīs un uzskatīs par maznozīmīgu, bet 
tā ir bijusi problēma jau ilgus gadus. 

Priek s ,  ka atbalsi  guvušas pagasta 
izsūtītās vēstules ar brīdinājumiem par 
nepieciešamību sakopt privātīpašumā 
esošās zemes. Paldies visiem tiem, kam 
nav bijis par grūtu to izdarīt. Tomēr ne 
vienam vien īpašniekam nākošā vēstule 
no pašvaldības būs ar uzaicinājumu uz  
administratīvo komisiju. Kauns, ja tepat 
pagasta centrā šosejas malā ušņu audzes 
baltās pūkās gluži kā kokvilnas lauki. Vējš 
nezāļu sēklas izplata kaimiņu laukos un 
pagalmos, par ko viņi, protams, nav priecīgi, 
un izraisās arī konflikti.  Turklāt gribētos, lai
nepamanītas nepaliktu arī  tās it kā nelielās 
nepļautās zāles joslas uz robežas starp 
pašvaldības apkoptajām un privātīpašnieku 
platībām. Lai gan ieguldīts liels darbs, šis 
sīkums visu kopējo iespaidu sabojā. Latvāņu 
“īpašniekiem” pļaušana jāuzsāk savlaicīgi, 
agri pavasarī, padomājiet par to!

Pagasta teritorijā rit pēdējo pasūtījuma darbu izpilde, līdz rudens sezonai uz ceļiem 
vēl palabosim bedrītes un iespēju robežās uzturēsim grants ceļus. Diemžēl nedaudz 
aizkavēsies grīdas ieklāšana sporta namā, jo darbus uzsākot, to apjoms izrādījās lielāks, 
nekā bijām paredzējuši. Jaunais segums būs kvalitatīvs un izturīgs. Rudens sporta sezona 
atsāksies otrā zālē.

Rudens ir ražas laiks. Bet tas ir arī pakāpiens ceļā uz nākošo pavasari. Ir jauni plāni, 
jaunas ieceres, par tām runāsim, veidojot nākošā gada budžetu.

Lai jums visiem skaista atvasara un piepildās sinoptiķu prognozēs par labu laiku – kā 
dabā, tā jūsu mājās un ģimenēs! Uz tikšanos!

DZINTRA MAĻINOVSKA,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja

PAKĀPIENS UZ JAUNU 
PAVASARI

Mazajiem pirmklasniekiem – drošu kāpienu zinību kalnā, vidusskolniekiem - 
skaidri apjaustus mērķus lielajā dzīvē, visiem Ķekavas skolu audzēkņiem - 
čaklu darbu un panākumus ceļā uz nākotnes plānu piepildīšanu! Jūs esat 
mūsu pagasta rītdiena. Mēs jums ticam un paļaujamies uz jums.

Daudz radošu veiksmju, izturību un labi paveikta darba gandarījumu 
visiem pagasta skolu pedagogiem!

Veiksmīgu jauno mācību gadu!
ĶEKAVAS PAGASTA PADOME

Pulksten 9  – Ķekavas sākumskolā 
Pulksten 10  – Ķekavas vidusskolā 
Pulksten 11  – Pļavniekkalna sākumskolā 
Pulksten 11  – privātskolā „Gaismas tilts 97”
Pulksten 13  – Ķekavas mākslas skolā
Pulksten 16  – Ķekavas mūzikas skolā.

Ik lapa sauc: -Dziļāk ieskaties!-
Ik putns: - Lido daudz augstāk! – 
Tad tavai gaitai drīz atvērsies
Vēl pasaule neapjaustā.

Un tavas dienas tad ielieksies
Vēl lielāku brīnumu lokā,
Un pulksteņi stundas prom aizskaldīs,
Bet zelta mirklis būs rokā.

 (M. Bārbale)

ZINĪBU DIENAI VELTĪTI SVINĪGI BRĪŽI 
ĶEKAVAS PAGASTA SKOLĀS 

1. SEPTEMBRĪ

Svinīgs sākums bērnudārza “Ieviņa” 
jaunbūvei

Jaunais celiņš pie vidusskolas

Jauns asfalts laukumā pie Ķekavas pasta



SIA „ĶEKAVAS NAMI” PAZIŅOJUMS
SIA „Ķekavas nami” informē, ka ar 01.03.2006. gadu 

SIA „Ķekavas nami” apkalpes zonā īres un apsaimniekošanas 
maksa par vienu m2 tiks noteikta 20 santīmi mēnesī, maksa 
par vienu m2 Gaismas ielā 19, k. 8 un Gaismas ielā 19, k. 9 tiks 
noteikta 16 santīmi, pamatojoties uz:
• paplašinātas valdes sēdes lēmumu Nr.17. (22.08.2005.) 
• daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izmaksu analīzi.

Noslēgts Ķekavas pagasta padomei piederošā īpašuma – 
Rāmavā, Rāmavas ielā 10 (kadastra Nr. 8070 004 0020) 
privatizējamā objekta pirkuma līgums ar SIA „SOVAR” uz 
tādiem pašiem nosacījumiem, kādi paredzēti apstiprinātajā 
pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektā.

Ķekavas pagasta padomes dzimtsarakstu nodaļas 
pārzine Brigita Aužele informē, ka 2005. gada pirmajā 
pusgadā Ķekavas pagastā miruši 54, bet dzimuši 49 cilvēki. 
2004. gadā miruši 100, bet dzimuši 118 cilvēki.
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KO LĒMA 
PAGASTA PADOME

INFORMĀCIJA

PAZIŅOJUMI

Šajā mēnesī man ir bijis daudz 
tikšanos ar iedzīvotājiem, lai pār-
runātu, kā sakārtot pagastu un vidi, 
kurā mēs visi dzīvojam, kā panākt 
vienotību šajos jautājumos. Vidi 
veidojam mēs visi : katrs ar savu 
uzvedību, darbību, attieksmi. No 
mums katra  atkarīgs, kāda tā būs un 
kā mēs kopā dzīvosim savā ciematā, 
savā pagastā.

Pi rmais  jautājums – daudz-
dzīvokļu mājas. Ir skaidrs, ka par 
to uzturēšanu un komunālajiem 
p a k a l p o j u m i e m  b ū s  j ā m a k s ā 
vairāk: viss ir palicis dārgāks. Mēs 
saprotam, ka iedzīvotāju ienākumu 
līmenis nav tik augsts, lai mājokļa 
izmak su pal ie l ināš anos varētu 
p i e ņ e mt  „ b e z  s ā p ē m”.  Tu r k l āt 
d a u d z d z ī vo k ļ u  m āj ā s  Ķe k av a s 
ciematos  atrodas ļoti sliktā stāvoklī. 
Tagad tās ir iedzīvotāju īpašums 
un pašiem īpašniekiem jāuztur. 
Pašvaldība var palīdzēt apkārtējās 
teritorijas labiekārtošanā – ierīkojot 
nojumes veļas žāvēšanai, soliņus, 
a p s t ā d ī j u m u s ,  r o t a ļ l a u k u m u s , 
sakārtojot ietves un ceļus, ko mēs 
iespēju robežās darām. 

Lai sakārtotu dzīvojamo telpu 
uzskaiti, pašvaldības komisija kopā 
ar municipālo policiju veica pilnīgu 
Gaismas ielas 19 - 8. un 19 - 9. māju 
pārbaudi – gan par to, kas īsti šajās 
mājās mitinās, gan par to tehnisko 
s tāvok l i .  Pārbaudes rezultātus 
izvērtēs dzīvokļu komisija.  Izskatīsim 
katra dzīvokļa lietu atsevišķi. Visi, 
kas šajās mājās dzīvo nelikumīgi, 
tiks izlikti, lai apdzīvojamo platību 
saņem tie, kam tā patiešām vajadzī-
ga .  Pašvaldības īpašums nevar 
būt privāts peļņas avots,  tāpēc 
aicinu tos, kuri paši šajās telpās 
vairs nedzīvo, bet nelikumīgi izīrē 
citām personām, pašiem rakstīt 
iesniegumus par attiekšanos no šīs 
apdzīvojamās platības. 

Lai vides sakopšanā būtu rezultā-
ti, šis darbs jāveic mums visiem kopīgiem spēkiem – tik, cik katrs 
var savā vietā un savā jomā. Vērtējot konkursu „Sakoptākā sēta 
Ķekavas pagastā”, redzējām ļoti daudz skaisti sakoptu māju un 
pagalmu. Sevišķi prieks bija par tiem saimniekiem, kuri bija 
nopļāvuši arī ielai pieguļošo joslu, un par daudzdzīvokļu māju 
iemītniekiem, kas, apzaļumojot savu pirmā stāva balkonu, 
iekopuši apstādījumus arī pie mājas. Tas ir viens no veidiem, kā 
dot savu ieguldījumu pagasta sakopšanā.  Tomēr gribu brīdināt, 

VIDI VEIDOJAM VISI
PAR DETĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDES 

UZSĀKŠANU
Pagasta padomes 19. augusta sēdē dotas atļaujas 

detaļplānojumu izstrādes uzsākšanai 13 zemes 
gabaliem.

PAR PROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANU
Dotas atļaujas projektēšanas uzsākšanai siltumnīcu 

un noliktavu kompleksam „Gaiļos”, noliktavu, biroja 
un viesnīcas kompleksam 7 nekustamo īpašumu 
teritorijā.

PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
Piešķirts sekojošs finansējums: rehabilitācijas

pakalpojumiem bērnam invalīdam – 81 lats, divi 
pabalsti izdzīvošanai – 70 lati, divi pabalsti briļļu 
iegādei  -  60 lati ,  seši  pabalsti  par sabiedrisk i 
lietderīgo darbu veikšanu Ķekavas pagastā – kopā 
334.70 lati, medicīnas pakalpojumu apmaksai 52 
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem – 1077.72 lati, 
15 maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā 
virtuvē – 297.60 lati.

PAR ATĻAUJĀM KOMERCDARBĪBAI
Dotas atļaujas komercdarbībai SIA „Elvikrust”, SIA 

„VE HENRI”, kā arī dotas atļaujas individuālā darba 
veikšanai pagasta teritorijā.

PAR ATTEIKUMIEM NO PIRMPIRKUMA 
TIESĪBĀM

Nolemts neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 43 
nekustamajiem īpašumiem.

PAR PAŠVALDĪBAS PIEREDZES 
APMAIŅAS BRAUCIENU

Nolemt s apmak sāt  dzimt sarak stu nodaļas 
vadītājas pieredzes apmaiņas braucienu uz Turciju 
335 latu apmērā.

PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU NO 
PAGASTA BUDŽETA LĪDZEKĻIEM

Piešķirts sekojošs finansējums: sanitārā mezgla
izbūvei Ķekavā – 9100 latu, dalības apmaksai vasaras 
sporta nometnē – 60 lati, dalības apmaksai vasaras 
basketbola nometnē – 80.40 lati, vīru kora „Ķekava” 
dalībai starptautiskajā konkursā Austrijā – 2100 lati, 
papildus darbiem bērnudārza „Ieviņa” piebūvei – 
1200 lati, bērnu drošības mācību filmas uzņemšanai
un tiražēšanai – 236 lati.

PAR PAŠVALDĪBAS NOLIKUMA 
APSTIPRINĀŠANU

Ķekavas pagasta padomes sēdē jaunā redakcijā 
apstiprināts Ķekavas pagasta pašvaldības nolikums.

PAR DZĪVNIEKU TURĒŠANAS 
NOTEIKUMIEM

Pagasta padomes sēdē pieņemti pašvaldības 
saistošie noteikumi „Par dzīvnieku turēšanu Ķekavas 
pagastā”. Pilns noteikumu teksts – 7. lappusē.

PATEICĪBA

Ķekavas municipālā policija izsaka pateicību Helēnai 
Sperskaitei par godprātīgo palīdzību nozaudētu personas 
dokumentu atrašanā, kā arī Dacei Bērziņai par palīdzības 
sniegšanu nelaimē nonākušai sirmgalvei.

LEONS MARKELOVS,
Ķekavas municipālās policijas priekšnieks

Rīgas rajona Ķekavas pagasta 
padome izsludina konkursu uz 

Ķekavas pagasta 
pašvaldības arhitekta (-es)  

vietu.
Prasības:
-  augstākā izglītība arhitektūras 

specialitātē;
-  pieredze teritoriālplānošanā;
-  prasme strādāt ar Auto CAD un MS 

Office programmām;
-  spēja patstāvīgi organizēt savu 

darbu.

Jūsu pieteikumus (motivācijas vēstuli, 
i zgl ī t ī bu ap l ie cinošu do kumentu 
(kopiju) un CV) lūdzam iesniegt līdz 
š .g .  28 .  septembrim R īgas 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 IZSLUDINA 
KONKURSU
Rīgas rajona Ķekavas pagasta 
padome izsludina konkursu uz 

Ķekavas pagasta pašvaldības 
būvinspektora (-es) amata 

vietu
Prasības:
- tehniskā izglītība;
- būvniecības kontroles tiesību 

apliecinošs dokuments;
- prasme strādāt ar MS Office

programmām;
- augsta atbildības izjūta, precizitāte;
- vēlama autovadītāja apliecība. 

Jūsu pieteikumus (motivācijas vēstuli, 
i zg l ī t ī b u  a p l i e c i n ošu d o k u m e ntu 
(kopiju) un CV) lūdzam iesniegt līdz 
š .g .  28 .  septemb rim R īgas  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

ka nevajadzētu pārsteigties: nesen 
nācās izskatīt vairāku privātmāju 
iedzīvotāju sūdzību par to, ka viņu 
kaimiņš ceļu apstādījis ar bērziem tā, 
ka tie sašaurina braucamo daļu un 
apgrūtina satiksmi. Šajā ziņā ir stingri 
noteikumi, kas jāievēro.

Cilvēki ir lūguši, lai nopļaujam 
zāli Ķekavas upes krastā, gar kanālu, 
lai sakārtojam apgaismojumu. Visu, 
c ik  t as  būs paš vald ī bas  sp ēkos , 
izdarīsim. Taču par saviem privā-
t a j i e m ī p ašu mi e m s a i mni e k i e m 
jārūpējas pašiem. Ja nebūsiet savas 
zemes appļāvuši, neapvainojieties, 
ja saņemsiet par to administratīvo 
sodu.

Šogad Ķekava piedalās republikas 
konkursā, kurā vērtē pagastu sakoptī-
bu. Tas, ka diemžēl izredžu uz uzvaru 
mums nav daudz, bija skaidrs jau no 
paša sākuma. Tomēr ceru, ka šāda 
mēroga konkurss  vairāk rosinās 
mūsu gribu veidot un kopt vidi ap 
mums, varbūt kādam kļūs kauns par 
savām nezāļu audzēm. Arī tad jau būs 
panākts daudz.

Lielu darbu vides sakārtošanā bez 
jelkādas atlīdzības paveikušas Latvijas 
dzīvnieku aizsardzības biedrības 
aktīvistes Ritas Kauliņas vadībā. Tas, 
ka pagasta centrā šogad ir daudz 
m a z ā k  k l a i ņ o j o š o  k a ķ u ,  i r  v i ņ u 
nopelns un mērķtiecīgas darbības 
rezultāts. Paldies! Tas ir paraugs, kā 
ikkatrs iedzīvotājs var atrast jomu, 
kurā pielikt roku.  

Gādāsim, lai katrā dzīvoklī un 
lauku sētā nonāktu pagasta avīze. 
Ir vairākas sūdzības no Katlakalna, 
Rāmavas.  Lat vijas pastam par to 
maksājam, un sekosim, lai tas savas 
saistības izpildītu. Ja kāds nesaņem 
mūsu pagasta avīzi, griezieties savā 
pasta nodaļā, bet ja tam nav rezultātu, 
lūdzu nāciet pie manis, risināsim. 

Vēl gribu uzrunāt pagasta uzņēmē-
jus: kāpēc maize Ķekavā maksā pat 
9 santīmus, bet cukurs 22 santīmus 

dārgāk nekā Rīgā? Pagaidām Ķekavā vietējiem tirgotājiem radīti 
siltumnīcas apstākļi un viņus neviens lielveikals neapdraud. Taču 
iedzīvotājiem no tā tikai sliktāk – jāpērk dārgāki produkti. Lūdzu 
padomājiet par to, lai varētu palīdzēt cilvēkiem iegādāties lētāku, 
svaigu un kvalitatīvu produkciju, jo arī produkcijas kvalitāti 
vairākos veikalos varētu vēlēties labāku.

IGORIS MALINAUSKAS,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks

Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome 
izsludina konkursu uz 

Ķekavas pagasta pašvaldības 
projekta vadītāja (-as) 

vietu
Prasības:
- augstākā izglītība;
- zināšanas un veiksmīga pieredze projektu 

vadībā;
- izpratne par Eiropas struktūrfondu 

prasībām;
- prasme strādāt ar MS Office programmām;
- augsta atbildības izjūta, precizitāte;
- teicamas latviešu, labas angļu un krievu 

valodas zināšanas.

Jūsu pieteikumus (motivācijas vēstuli, izglītību 
apliecinošu dokumentu (kopiju) un C V ) 
lūdzam iesniegt līdz š.g. 28. septembrim 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

Ineses Krejānes košais balkons un puķu dobe 
“Saulstaros”

Lietus izskaloto tilta pamatu remonts parkā
Guntas Lapiņas foto
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3. augustā notika kārtējā Ķekavas pagasta administratīvās 
komisijas sēde, kurā izskatīja 36 administratīvos protokolus. 
Sodīti 34 administratīvo likumu pārkāpēji. Lielākā daļa 
administratīvo sodu tika piespriesti LR pasu nozaudētājiem. 
Pieci pārkāpēji tika sodīti  pēc LAPK 140. panta „Ceļu 
aizsardzības noteikumu pārkāpšana” 2. daļas – par ceļu 
vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, 
piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu un LAPK 176. 
panta – „Patvarība” – par patvarību, tas ir, kādas darbības 
izdarīšanu patvaļīgi, apejot likumā noteikto kārtību. „Reizēm 
cilvēki vēlas, lai komisija atrisina visas kaimiņu nebūšanas. 
Tas nav mūsu spēkos, mēs sodām par administratīviem 
pārkāpumiem”, skaidro administratīvās komisijas locekle 
Brigita Aužele. Mums trūkst diskusiju kultūras, trūkst iecietības 
vienam pret otru.

„Šajā sēdē ar naudas sodu sodījām divus pārkāpējus 
par Ķekavas pagasta padomes saistošo noteikumu Nr.4, 
8.2.p – ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar sīkiem 
sadzīves atkritumiem neievērošanu. „Ir apsveicami, ka notiek 
dzīvokļu remonti, bet nevajag radīt neērtības apkārtējiem 
iedzīvotājiem un sagādāt lieku darbu sētniekiem”, stāsta SIA 
“Ķekavas nami” valdes priekšsēdētājs Ēriks Linters. Šādos 
gadījumos ir jānāk pie mājas apsaimniekotāja un jāmaksā 

NODEVA PAR REKLĀMAS UN AFIŠU IZVIETOŠANU
PUBLISKĀS VIETĀS

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 15.punktu un 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta1.daļas 7.punktu

1. Nodevas objekts Nodevas 
likme (Ls)

1.1.

Reklāmas izvietošana Ķekavas ciematā, pie vecās Bauskas šosejas, 
(Valdlauči, Bauskas iela), pie Pļavniekkalna ielas, pie Rīgas – Bauskas 
šosejas (jaunās) no Rīgas robežas līdz Rīgas apvedceļam līdz 70m 
attālumā no ceļa ass (par 1m2 reklāmas laukuma)
- uz laiku līdz 3 mēnešiem 8,00
- līdz 6 mēnešiem 15,00
- līdz vienam gadam 25,00

1.2. Reklāmas izvietošana pārējā Ķekavas pagasta teritorijā (par 1m2 
reklāmas laukuma)
- uz laiku līdz 3 mēnešiem 5,00
- līdz 6 mēnešiem 8,00
- līdz vienam gadam 14,00

1.3. Afišas izvietošana (par 0,25m2 afišas laukuma) :
- uz laiku līdz vienai nedēļai 2,00
- līdz vienam mēnesim 6,00

 2. Reklāmas un afišas pagasta teritorijā izvietojamas tikai ar pašvaldības izpilddirektora
atļauju un tām norādītās vietās uz pagasta pašvaldības īpašumā esošajām ēkām, kā arī uz 
reklāmas stabiem, stendiem.

 3. Pamats atļaujas saņemšanai ir padomei iesniegts iesniegums.
 4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras izvieto reklāmas un afišas

pagasta administratīvajā teritorijā.
 5. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms reklāmas un afišas izvietošanas.
 6. Ar nodevu netiek apliktas pagasta padomes, pašvaldības iestāžu un pašvaldības 

kapitālsabiedrību reklāmas un afišas.
 7. No nodevas maksāšanas atbrīvojamas personas par labdarības pasākumu reklamēšanu.
 8. Nodeva iemaksājama pagasta padomes kasē, pretī saņemot kvīti, vai bezskaidras naudas 

norēķinā, apmaksājot grāmatvedības izsniegto rēķinu.
 9. Nodeva tiek ieskaitīta Ķekavas pagasta pašvaldības pamatbudžetā.
 10. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē 2000.gada 25.oktobra Saistošie 

noteikumi Nr.19/2000 (prot.Nr.13 § 10.1).

NODEVA PAR DZĪVNIEKU TURĒŠANU
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 15.punktu un 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta1.daļas 5.punktu

1. Nodevas objekts Nodevas likme (Ls)

1.1. Suņu un kaķu reģistrācija (par 1 dzīvnieku) 1,00
1.2. Suņu turēšana (par 1 dzīvnieku gadā) 3,00
1.3. Kaķu turēšana (par 1 dzīvnieku gadā) 3,00

 2. Nodevas maksātāji ir personas, kuras tur suņus un kaķus.
 3. Ikgadējā nodeva tiek iekasēta pilnā apmērā līdz tekošā gada 1.jūlijam.
 4. Ikgadējā nodeva netiek iekasēta no pensionāriem, pirmās grupas invalīdiem, redzes 

invalīdiem, zemnieku saimniecības īpašniekiem un citiem zemes īpašniekiem, ja šīs 
personas ievēro padomes saistošos noteikumus par dzīvnieku turēšanu.

 5. Nodeva iemaksājama pagasta padomes kasē, pretī saņemot kvīti, vai bezskaidras naudas 
norēķinā, apmaksājot grāmatvedības izsniegto rēķinu.

 6. Nodeva tiek ieskaitīta Ķekavas pagasta pašvaldības pamatbudžetā.
 7. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē 2000.gada 25.oktobra Saistošie 

noteikumi Nr.22/2000 (prot.Nr.13 § 10.1).

NODEVA PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU
 PUBLISKĀS VIETĀS

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 15.punktu un 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta1.daļas 2.punktu

1. Nodevas objekts Nodevas likme 
(Ls)

1.1. Sporta sacensību rīkošana 10,00

1.2. Izklaides pasākumu un atrakciju rīkošana uz atklātā laukuma 
Ķekavā un Valdlaučos dienas laikā 10,00

1.3. Izklaides pasākumu un atrakciju rīkošana citās pagasta vietās 
dienas laikā 5,00

1.4. Koncertu, uzvedumu, diskotēku un atrakciju rīkošana nakts laikā 20,00

1.5.
Atsevišķu īslaicīgu atrakciju vai izklaides pasākumu rīkošana 
pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumos (gadatirgi, 
sporta svētki, izstādes u.c.) – par 1 stundu

1,00

 2. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana pagasta teritorijā notiek tikai ar pašvaldības 
izpilddirektora atļauju un tiem norādītajās vietās.

 3. Pamats atļaujas saņemšanai ir padomei iesniegtais iesniegums.
 4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura

pasākumus Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā.
 5. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms pasākuma rīkošanas.
 6. Nodeva netiek iekasēta no valsts institūciju rīkotiem pasākumiem, ko finansē no valsts

budžeta.
 7. No nodevas maksāšanas atbrīvojami pasākumi, kuri rīkoti labdarības mērķiem, kā arī 

padomes rīkoto izklaidējošo pasākumu organizētāji.
 8. Nodeva iemaksājama pagasta padomes kasē, pretī saņemot kvīti, vai bezskaidras 

naudas norēķinā, apmaksājot grāmatvedības izsniegto rēķinu.
 9. Nodeva tiek ieskaitīta Ķekavas pagasta pašvaldības pamatbudžetā.
 10. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē 2000.gada 25.oktobra Saistošie 

noteikumi Nr.21/2000 (prot.Nr.13 § 10.1).

NODEVAS
Ķekavas pagasta saistošie noteikumi 

NODEVA PAR ĶEKAVAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS 
SIMBOLIKAS (ĢERBOŅA UN KAROGA) 

IZMANTOŠANU
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 15.punktu un

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 1.daļas 9.punktu

1. Nodevas objekts Nodevas likme (Ls)

1.1. Simbolikas izmantošana vienreizējam pasākumam vai tās 
tiražēšana produkcijai līdz 100 eksemplāriem 10,00

1.2. Simbolikas izmantošana tās tiražēšanai virs 100 
eksemplāriem

10,00 + 0,10 par 
katru eksemplāru 

virs 100

 2. Tiesības izmantot simboliku reklāmās, preču zīmēs, suvenīru ražošanā u.c. apliecina 
Ķekavas pagasta padomes izsniegtā rakstiskā atļauja.

 3. Pamats atļaujas saņemšanai ir padomei iesniegts iesniegums.
 4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras simboliku izmanto komerciālos

nolūkos.
 5. Nodeva pilnā apjomā iekasējama izsniedzot pagasta padomes rakstisku atļauju.
 6. Ar nodevu netiek aplikta simbolikas izmantošana pagasta padomes, pašvaldības iestāžu 

un pašvaldības kapitālsabiedrību darījumos.
 7. Nodeva iemaksājama pagasta padomes kasē, pretī saņemot kvīti, vai bezskaidras 

naudas norēķinā, apmaksājot grāmatvedības izsniegto rēķinu.
 9. Nodeva tiek ieskaitīta Ķekavas pagasta pašvaldības pamatbudžetā.

papildus par būvgružu izvešanu vai pašiem jāpasūta atsevišķs 
konteiners. Ir kategoriski aizliegts būvgružus izbērt esošajos 
konteineros. 

Reizēm cilvēks likumu pārkāpis neuzmanības dēļ vai 
to aplami iztulkojis. Vai šādos gadījumos sodāmo nav tīri 
cilvēciski žēl? „Jā, ir, bet nevar likumu interpretēt, tas ir 
viens visiem.”, atzīst administratīvās komisijas priekšsēdētājs 
I. Malinauskas. „Protams, mēs ņemam vērā visus apstākļus 
un no to izvērtēšanas ir atkarīgs soda lielums. Tāpēc daru 
zināmu, ka tām personām, kas ir uzaicinātas, bet neierodas 
uz administratīvās komisijas sēdēm, nevar piezvanīt vai kā 
citādi darīt zināmu savu neierašanās iemeslu, tiks piemērots 
maksimālais sods. Ir likumi, ir iestādes, kas raugās, lai likumi 
tiek ievēroti, un ir tiesisks mehānisms, kā piespiest ievērot 
likumus, ja kāds to nevēlas darīt. Kārtībai vienreiz Ķekavā ir 
jābūt! „

„Pārsvarā pusaudži pārkāpumus izdara alkohola reibumā, 
un šeit nu gribētos griezties pie bērnu vecākiem. Sekojiet 
līdzi savu bērnu, īpaši pusaudžu gaitām. Ja jūtat, ka jūsu 
bērns regulāri sācis lietot alkoholu vai citas atkarību izraisošas 
vielas un jūs nespējat tikt galā ar radušos situāciju, jums ir 
iespēja pēc palīdzības griezties sociālajā dienestā”, skaidro 
sociālā dienesta darbiniece Ligita Bane. Sociālajā dienestā ir 

atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem, ir pieejami psihologa - 
psihoterapeita pakalpojumi.  Jūsu bērnam par valsts 
budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus. No psihoaktīvām vielām atkarīgo bērnu 
sociālā rehabilitācija ir pasākumu komplekss, kura mērķis ir 
veidot bērnam noliedzošu attieksmi pret atkarību izraisošām 
vielām un panākt bērna atteikšanos no to lietošanas, uzlabojot 
viņa fizisko un garīgo veselību, un veicināt viņa atgriešanos
dzīvē kā pilnvērtīgam sabiedrības loceklim. Rehabilitācijas 
laikā bērns turpina mācības skolā. Ja bērns ir nepilngadīgs, 
pamatojoties uz vecāku lūgumu, likums atļauj Valsts policijai 
bez pusaudžu piekrišanas ievietot viņus motivācijas nodaļā. 
Papildus informāciju par rehabilitācijas pakalpojumiem jūs 
varat saņemt sociālās palīdzības dienestā - tālr. 7935804 vai 
Ķekavas pagasta mājas lapā - www.kekava.lv.

Bērns nevar izaugt izolēti un parūpēties pats par sevi, 
tātad tomēr vecāki ir tie, kas ir blakus un rūpējas par bērna 
vajadzībām. Mums ir prieks par tiem vecākiem, kas mūsdienu 
ekonomiskās spriedzes apstākļos tomēr atrod laiku, lai sekotu 
savu bērnu gaitām un cīnās par viņu veselību.    

AGITA EIZENBERGA,
Ķekavas pagasta padomes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS SĒDĒ
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MĀKSLAS SKOLĀ
• Iegūta akreditācija līdz 2010.gadam
• Paplašinātas skolas telpas par 120 m2, iegūta mācību 

klase, garderobe, izstāžu zāle, kurā notikušas jau 5 
izstādes.  

• Skolā mācās 110 audzēkņi, sagatavošanas klasēs 30, 
pirmsskolas grupās 26.

• Skolā 9 mācību priekšmeti - zīmēšana, gleznošana, 
kompozīcija, mākslas valodas pamati, veidošana, 
tekstils, grafika, datorgrafika, keramika. Darbs stundās
papildināts ar  7 izstāžu apmeklējumiem Rīgā un dalību 
Mākslas dienās Dailes teātrī. 

• Skolu šogad absolvēja 10 audzēkņi. Skola desmit gadu 
laikā absolvējis 61 audzēknis. 8 absolventi mācās Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolā, 3 jau beiguši Rīgas 
Amatniecības vidusskolu.

• 50 audzēkņu darbi šogad piedalījušies 5 starptautiskajos 
konkursos (Latvijā, Japānā, Ķīnā).

• Konkursā „Harmonija” saņemta 1 rakstiska atzinība 
(J. Ladigam, sk. L. Auziņa). Konkursā „Saules krasts” 
iegūti 3 diplomi par radošu, interesantu darbu 
vizuālajā mākslā (G. Laivacuma, E. Vanags, sk. L. Auziņa 
un K. Iļjina, sk. M. Robežniece).

• Audzēkņu darbi tikuši popularizēti  11 izstādēs 
pašvaldības iestādēs un ikgadējā skolas kalendārā. 

Ķekavas mākslas skola
uzņem jaunus audzēkņus

2005./2006.mācību gadam
mācību programmā 

„Vizuāli plastiskā māksla”.
Mācību ilgums - 5 gadi.

Mācību priekšmeti - zīmēšana, gleznošana, veidošana, 
mākslas valodas pamati, kompozīcija, darbs materiālā 
(keramika, tekstils, grafika, datorgrafika).
I kursā uzņem audzēkņus no 10 gadu vecuma 
(vispārizglītojošo skolu 4. klašu audzēkņus).
Sagatavošanas klasēs uzņem audzēkņus no 7 - 9 
gadu vecumam.
Mācību priekšmeti - gleznošana, zīmēšana, keramika, 
darbs materiālā, kompozīcija.

Audzēkņu uzņemšana: 
29. augustā  plkst. 16.00 līdz 19.00.

uz brīvajām vietām 
5.un 6. septembrī plkst. 16.00 līdz 19.00

Nepieciešamie dokumenti:
1) vecāku iesniegums uz skolas veidlapas;
2) medicīniskā izziņa;
3) dzimšanas apliecības kopija;
4) nākošajiem audzēkņiem (tikai stājoties skolā) 

nepieciešams veikt patstāvīgo darbu uz vietas, tādēļ 
līdzi paņemt zīmuļus, otas un krāsas.

Ja iespējams, lūdzam informēt administrāciju 
pa tālruņiem: 7937447, 7937463. 
Mūsu adrese Gaismas ielā 17, 2. stāvs.

No 23.08 .līdz 16.09. skolas izstāžu zālē 
apskatāma 9. izlaiduma absolventu

B. Badūnes, I. Gedrovicas, M. Heidemanes, 
L.Krastiņas, E. Līdakas, G. Melezeres, L. Paulas, 

U. Pavlina,  A. Teivānes, G. Zviedres
skolas nobeiguma darbu izstāde. 

PRIVĀTSKOLA 
“GAISMAS TILTS`97”

SĀKUMS
1. septembra Dārza svētkos skolas saime atgriežas savā 

vidē un savā darba ritmā, un savā pulkā iekļauj

• sagatavošanas grupas bērnus,
• “Burtiņu” 3-4 gadīgos mazuļus,
• pirmklasniekus un visus jaunpienākušos 3.-9. klasēs.

COMENIUS
Pasaules elpa un telpa – tā mēs varētu saukt Comenius 

projektu devumu, kad 2004. gada septembrī – oktobrī gan 
mūsu viesi bija bērni un skolotāji no Turcijas un Bulgārijas, un 
vēl 12 valstīm. 2005. gada maijā 4 skolotāji un 2 bērni devās 
atbildes vizītē uz Grieķiju, bet 2005. gada oktobrī 3 skolotāji 
un 6 bērni būs ceļā uz projekta dalībvalsti Poliju. Projekta 
saturs saistīts ar jūru, un bērni raksta, zīmē un noformē, 
pēta un izzina, veido no māla un filmē videomateriālus.
Projekta ilgums ir 3 gadi – tātad interesants darbs un tāli 
ceļi vēl priekšā.

TRADĪCIJU PAMATĪGUMS
Tradīcijas rada stipru savu māju sakņu izjūtu, paplašina 

dvēseles redzesloku. 

• Skolotāju dzejas uzvedumu repertuārs (Skujenieks, 
Vācietis) ir atkal paplašinājies. Decembrī uz kultūras nama 
skatuves izskanēja I.Ziedonis (kopā ar I.Lagzdiņas vokālo 
noformējumu). 

• 9. klases Žetonu vakarā M. Freimaņa dzeja un dziesmas, 
un (nu jau otro gadu) lugas fragments, šoreiz ainas no 
“Skroderdienām”. Jūnijā, skatoties izrādi Nacionālajā 
teātrī, iespaids bija dubultīgs. Klasika ienāk skolā un veido 
jaunās paaudzes mākslas gaumi.

• “Grāmatu nedēļas” 6. gads – Andersenam – 200. Viesi no 
Dānijas vēstniecības un rakstniece Nora Ikstena vēroja 
uzvedumus, ilustrācijas, instalācijas, klausījās pašu bērnu 
oriģinālpasakas latviešu un angļu valodā. Rezultāts: 
izlasītas Andersena pasakas, labi iepazīti Noras Ikstenas 
darbi. Izlasiet viņas “Pasakas ar beigām”!

• Reiz aizsākām Mātes dienas koncertus ar dziesmām no 
teātru izrādēm, filmām. 2004. gadā skolā ienāk jauns
mācību priekšmets – drāma. Mērķis: veidot atraisītu, 
brīvu, radošu bērnu, mācīt uzstāties, izdomāt, sadarboties. 
Rezultāts: Mātes dienas oriģināluzvedums “Ceļojums” 
( autore skolotāja Ingrīda Koroševska ) ar ainām no “Emīla 
un Berlīnes zēniem”, no “Mērijas Popinsas”, no V.Disneja 
multfilmu pasaules, no Šerloka Holmsa, no Āfrikas un
Austrumu zemēm, un arī no Latvijas.  

• Lielās skolas ekskursijas: rudenī uz Jaunpili,  maijā 
(2 dienas) – uz Mazsalacu.Vienmēr visi kopā – no 1. – 9. 
klasei.

NOBEIGUMS
9. klases Pēdējais zvans un jaunas ābelītes dēstīšana, 

izlaiduma eksāmeni, prieks, saņemot 9. klases beigšanas 
apliecību izlaidumā, un atkal eksāmeni. Mūsu X izlaiduma 
jau zināmie iestājeksāmenu rezultāti: Rīgas Komercskola, 
2. vidusskola, 3. vidusskola, Rīgas Valsts tehnikums un 
Tehniskā koledža, Teikas vidusskola.

Ko vēl var vēlēties? Kā dziesmā teikts – būt vēl tuvākiem. 
Gribēt – mācīties, izzināt, saprasties, mainīties. Šādi veidot 
savas skolas dzīvi.

INFORMĀCIJAI
Burtiņu skola 2005. – 2006. mācību gadā:

• Nodarbības katru dienu no plkst. 9 – 13,
• Iespēja izvēlēties sev vēlamo mēneša abonementu.

Tālruņi uzziņām: 7937884, 9434998 (Iveta), 6579760 (Anda), 
9118477 (Silvija)

ĶEKAVAS 
MŪZIKAS SKOLA  

2004./05.mācību gads Ķekavas mūzikas skolas audzēkņu 
un pedagogu profesionālajā dzīvē kūsā aktīvi, spraigi un ne 
bez panākumiem! Valsts mērogā iegūstot pirmo un trešo 
vietu, Ķekavas vārdu spodrināja 1.kokles klases audzēkne Zane 
Sniķere (1.vieta) un 2.klases audzēkne Nora Romanova (3.vieta) 
(ped. R.Davidone). Diplomus, pūtēju orķestra Rīga un valsts 
konkursā, ieguva sitaminstrumentu 5.klases audzēknis Dāvis 
Ozoliņš (ped. M.Vēriņš). Ar spīdošiem rezultātiem Ķekavas 
mūzikas skolu starptautiskajā pianistu konkursā Concours 
musicale de France Parīzē, pārstāvēja Jānis Jukonis (4.kl., ped.
I.Glūdiņa; 2.vieta), Anita Jonikāne (4.kl., ped. M. Ikasa; 1.vieta) 
un Kristīne Paseka (2.kl., ped. M.Ozola; 1.vieta un speciālbalva). 
Aprīļa beigās koka pūšaminstrumentu valsts konkursa finālā
startēja saksofona 3.klases audzēkne Viktorija Smeņenko (ped. 
A.Klingenbergs), bet Starptautiskajā Jauno izpildītājmākslinieku 
konkursā Sigulda’2005, kas noritēja maija pēdējos datumos, 
piedalījās Kristīne Antonova (3.flautas klase, ped. G.Gritāns) un
Dāvis Ozoliņš. Maija sākumā Ķekavas mūzikas skola jau vairākus 
gadus pēc kārtas piedalās Arnolda Skrides rīkotajā konkursā 
Talants Latvijai. Tā ir iespēja visām Latvijas mūzikas skolām 
parādīt savus spožākos audzēkņus un apliecināt savu darbību 
ar jauno talantu producēšanu.  Septiņi jaunie Ķekavas mūzikas 
skolas mūziķi (pianisti - J.Jukonis, K.Paseka, koklētājas- Z. Sniķere, 
N. Romanova, flautiste K. Antonova, saksofoniste V.Semņenko,
sitaminstrumentālists D.Ozoliņš) izvirzīti Latvijas mūzikas skolu 
konkursa Talants Latvijai finālam, no kuriem 150 bērnu lielā
konkurencē 1.vietu ieguva Nora Romanova, bet 2.vietu – Dāvis 
Ozoliņš. Šogad, Talants Latvijai noslēguma koncertā piedalīsies 
deviņi laureāti jeb jaunie talanti un tai skaitā arī Nora. 

Mūsu audzēkņi šajā sezonā piedalī jušies arī dažādos 
ārpusskolas pasākumos. L. Furmanovas akordeona klases 
audzēkņi savu spēles prasmi demonstrēja Dobeles mūzikas 
skolas rīkotajā festivālā Zemgales akordeonists, jaunāko klašu 
pianisti sevi apliecināja festivālā Aucē, Zemgales novada mazo 
vijolnieku un čellistu festivālā startēja D.Rozentāles un I.Ozoliņas 
skolnieki, bet Jelgavas reģiona Mūzikas skolu koru klašu audzēkņu 
festivālā piedalījās mūsu zēni, kuru dziedātprasmi slīpē pedagogi 
I. Jukone un K. Ozoliņš.

Lai gan mācību gads jau noslēdzas maijā, tomēr daži Ķekavas 
mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi pelnītā atpūtā devās tikai 
neilgi pirms Līgo svētkiem vai pēc XI Skolēnu Dziesmu un Deju 
svētkiem. Priecē, ka Dziesmu svētku simfoniskajā orķestrī spēlēja 
arī mūsu skolas stīgu instrumentu klases audzēknes.

Jūnija vidū (14.06.-21.06.) Lietuvas pilsētā Kauņā noritēja 
I Starptautiskais jauno mūziķu konkurss Olimpo Musicale, kur 
konkurencē ar lietuviešu, poļu, somu, igauņu, baltkrievu un 
gruzīnu jaunajiem mūziķiem, mūsu mūzikas skolas godu pienācīgi 
aizstāvēja Zane Sniķere (ped. R.Davidone) un Dāvis Ozoliņš (ped. 
M.Vēriņš). 1. kokles klases audzēkne Z.Sniķere ieguva 2.vietu 53 
izpildītājmākslinieku konkurencē, bet D.Ozoliņa spēle ar četrām 
vālītēm sajūsmināja ne tikai klausītājus, bet arī stingro žūriju (tai 
skaitā arī konkursa direktori R.Blebaiti)!

No 24.-31.jūlijam, D.Rozentāles stīgu instrumentu ansamblis, 
kā katru gadu, arī šovasar devās uz radošo nometni jaunajiem 
mūziķiem Salacgrīvā.

Direktores vietniece mācību darbā
K.STRUPIŠA

PAPILDUZŅEMŠANA

ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLA UZŅEM AUDZĒKŅUS 
2005./2006.mācību gadam

Uzņem audzēkņus Iestājpārbaudījumi

1.klasē
Mācību ilgums 8 gadi šādās 
specialitātēs: klavieres, vijole, čells, kora 
klase. No 7 g. vecuma.
Mācību ilgums 6 gadi šādās 
specialitātēs: akordeons, kokle, flauta,
saksofons, klarnete, trompete, mežrags 
un sitaminstrumenti. 
No 9-10 g. vecuma

8.septembrī 
pl.18.00

Sagatavošanas klasē visās 
specialitātēs. No 6 –7 g. vecuma

8.septembrī 
pl.18.00

Iesniegumu pieņemšana no 5. septembra katru darba dienu no 
pl.16.00-19.00 24.kabinetā.

Nepieciešamie dokumenti: 

1. iesniegums ( uz veidlapas )
2. audzēkņu dzimšanas apliecības
3. medicīnas izziņa

Informācija pa tālruni 7937502 katru darba dienu 
no 9.00 –13.00 un no 14.00 – 18.00.

VISIEM  UN  KATRAM.  ĶEKAVAS   PAGASTS  PIEDĀVĀ  IESPĒJAS

Rīgas rajona bērnu un 
jaunatnes sporta skolas

mākslas vingrošanas nodaļa
uzņem jaunas dalībnieces no 4 - 7 g.v.
Mākslas vingrošanas un klasiskās dejas pamatu 
apguve dos iespēju jūsu bērniem uzlabot fizisko
sagatavotību, veidot stāju, kā arī gūt panākumus 
sportā.
Nodarbības vadīs:
N at āl ija Če k it a  -  s tarptautisk ās k ategor i jas 
tiesnese, Latvijas nacionālās junioru izlases mākslas 
vingrošanas trenere ar augstāko medicīnisko un 
sporta izglītību
Rita Markova - Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas
klasiskās dejas pasniedzēja, sertificēta Krievijas
baleta akadēmijā.

Nodarbības notiks Ķekavas sākumskolā un Ķekavas 
Sporta klubā.
Tuvāka informācija pa tālruņiem: 6061117 vai 
6590043
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ZEMNIEKU APMĀCĪBA 2005.gadā
Ķekavas pagastā notikušas vairākas lauku kopēju apmācības. Kādam tās ir iegūto zināšanu paplašināšana, kādam 

iesākuma apmācība, citam satikšanās ar firmu pārstāvjiem jau par konkrētiem jautājumiem un produkcijas veidiem.
Ķekavas kultūras namā uz tikšanos vienas dienas apmācībai 8.februārī ieradās aptuveni 50 zinātgribētāji, kuriem tika 
sniegta informācija par jaunākajiem piedāvājumiem mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu klāstā. Šajās tikšanās reizēs 
ir iespēja pagarināt augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības, kuras iegūtas speciālā apmācībā iepriekšējos gados. 
Kursu pasniedzēju vidū ir Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Rīgas reģiona vecākā inspektore Ingrīda Cirpone, kura 
iepazīstina ar jaunumiem augu aizsardzībā.

Dienas apmācība bioloģiskās lauksaimniecības metodes piekritējiem notika 16.februārī, kad ar aktualitātēm lauku 
attīstībā iepazīstināja Siguldas Lauku konsultatīvā biroja pārstāvji Lilita un Zigfrīds Baumaņi. Firma SIA”BIO- EFEKTS” 
iepazīstina ar jaunākajiem sasniegumiem bioloģisko līdzekļu klāstā.       

17.martā notika Latvijas Zemnieku saeimas kongress, kurā tika lemti jautājumi turpmākai lauku attīstībai.
Sakarā ar Eiropas Savienības prasību ieviešanu ražošanā notiks Lauku Konsultatīvā biroja rīkoti, valsts apmaksāti 

zemnieku apmācības semināri. Kopējā apmācība notiks trīs mācību sadaļās, kopā 112 stundas. Mācību tēmas būs augkopība, 
lauku plānu sastādīšana, audzēšana paaugstināta riska pakļautās zonās – īpaši jūtīgās teritorijās, kuras atrodas Daugavas 
un Lielupes upju baseinos. Šajā zonā ietilpstam arī mēs - Rīgas rajons. Par šīm mācībām informēsim pagasta padomes avīzē 
“Mūsu Ķekava”, kad būs zināma konkrēta vieta un laiks. 

Koordinatores lauksaimniecības jautājumos
DZIDRA SAULĪTE, DACE KĀRKLIŅA

FUTBOLS 
Ķekavas futbolisti startē Latvijas čempionātā astoņās 

vecuma grupās.
1990.gadā dzimušie zēni izcīnīja 1. vietu Latvijas čempionātā 

Rīgas zonā, 1991. gadā dzimušie - 3. vietu Latvijas čempionātā, 
1992. gadā dzimušie puiši ieguva 1. vietu LČ Rīgas zonā. Mazie 
futbolisti sekmīgi startē Rīgas čempionātā. Treneri Andris 
Riherts, Ģirts Mihelsons un Ivars Gailis. Treniņi notiek Ķekavas 
sporta klubā. 

Mīļi tiek gaidīti jaunie futbolisti.

MĀKSLAS VINGROŠANA
Ķekavas mākslas vingrošanas nodaļa sekcija jau ilgus gadus 

mājvietu radusi Ķekavas sporta klubā. Mākslas vingrošana ir 
vienīgais sporta veids, kurā darbojas tikai meitenes, un tas 
nodrošina meiteņu harmonisku attīstību un dod iespēju uzrādīt 
sportiskus rezultātus, gan attīstīt radošās spējas.

Patreiz mūsu kolektīvā trīs treneru un divu horeogrāfu 
vadībā, darbojas 60 bērni vecumā no 4 līdz 18 gadiem. Visām 
audzēknēm ir iespēja piedalīties gan republikas mēroga 
sacensībā, gan starptautiskajos turnīros, kuros regulāri gūst 
ievērojamus panākumus, kā arī priecē visus ar priekšnesumiem 
svētku reizēs un sporta pasākumos.

Nodarbības notiek Ķekavas sporta klubā katru dienu no 
plkst.13 līdz 19 dažādās vecuma grupās.

VITA MIKITANOVA

BASKETBOLS
Ķekavas basketbola komandas var lepoties ar lieliskiem 

panākumiem dažādos turnīros gan Latvijā, gan pasaulē. Mums 
ir arī savas basketbola zvaigznes, kuras turpina spīdēt Latvijā 
un pasaulē.

Pie trenerēm Sarmītes Čapas un Daces Cīrules trenējas 
meitenes dažādās vecuma grupās, kā arī sieviešu basketbola 
komanda. Andris Eglītis ir treneris zēnu komandām un 
vīriešu veterānu komandai, kura startē republikas un Rīgas 
čempionātos. Latvijas dubultamatieru līgā piedalās Ķekavas 
vīriešu komanda, kuras treneris ir Juris Stikāns. Basketbola 
nodarbības notiek Ķekavas vidusskolas sporta zālē.

FLORBOLS 
Šogad Ķekavas florbola komanda un treneris Jānis Logins

iepriecināja ar bronzas medaļām, izcīnot 3. vietu Latvijas 
čempionātā.

Jauniešu florbola komanda Inta Vancāna vadībā ļoti
veiksmīgi startēja Latvijas I līgas čempionātā, kur izcīnīja 
2. vietu. Arī dāmu komanda startē Latvijas čempionātā.

Bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem trenējas pie treneriem 
Daiļa Skudrīša un Jāņa Bramaņa. Nodarbības notiek Ķekavas 
sporta klubā.

GALDA SPĒLES
Ķekavas sporta klubā darbojas galda spēļu sekcija, kur 

var darboties gan lieli, gan mazi. Mums ir lieliski panākumi 
dažādās sacensībās dambretē, šahā, novusā. Sekcijas vadītājs 
Juris Firsts.

VISIEM  UN  KATRAM.  ĶEKAVAS   PAGASTS  PIEDĀVĀ  IESPĒJAS

Latvijas karatē-do J.K.A. Federācija
un Bauskas karatē klubs

aicina uz karatē treniņiem sekojošās grupās:
- no 6 gadiem un vecākiem,
- no 15 gadiem un vecākiem.

Pieteikties varēs sapulcē 4. septembrī pulksten 20 
Ķekavas sporta klubā, tālr. 9276315.

Visu par bišu dzīvi ne tikai izzinājām 
teorētiski, bet pārbaudījām praksē. 
Tā, piemēram, bites lodā caur stropa 
skreju.

GUNTAS LAPIŅAS foto

Tā patiešām ir varonība: karstas vasaras vidū mācīties satiksmes noteikumus. Tomēr pūliņi nebija velti: 
jūlijā vēl 20 bērni ieguva velosipēda vadītāja tiesības, kuras svinīgi pasniedza pagasta padomes priekšsēdētāja 
vietnieks Igoris Malinauskas. Pavisam šādas tiesības šovasar ieguvuši 140 bērni. Apmācības turpināsies un uz tām 
joprojām var pieteikties.

Izskatās, ka esam vecajā Torņakalnā? Patiesībā tās ir dekorācijas filmai
„Rīgas sargi”  Latvijas kinopilsētiņā. Bet izskatās ļoti īsti, vai ne?

Laumu parkā 
visi izmēģinājām 
seno bitenieku 
kokos kāpšanas 
ierīci – dzeini.

Vasara, jūra un mēs.... Sporta takas šķēršļus  drosmīgi 
pārvarēja pat mazās meitenes.

ĶEKAVAS PAGASTA PADOME UN 
KIKBOKSA FEDERĀCIJA 

izsludina jaunu audzēkņu uzņemšanu 
kikboksa sekcijā 3 vecuma grupās:
5 – 12 gadi, 12 – 18 gadi, 18 gadi un vecāki.

Informācija pa tālr. 9971777 Igoris, 9479576 Inārs.
Nodarbības vadīs treneri no kikboksa federācijas.

Rīgas rajona sporta skolas 
mākslas vingrošanas nodaļa 

aicina meitenes vecumā no 4 līdz 7 gadiem piedalīties 
nodarbībās, kur profesionālu treneru vadībā varēs apgūt 
vingrošanas un deju pamatus, kā arī uzlabot stāju un savu 
fizisko sagatavotību.

Nodarbības notiks Ķekavas sākumskolas sporta zālē un 
Ķekavas sporta klubā.

Nodarbības sāksies Ķekavas sporta klubā 2. septembrī 
pulksten 17.30.

Jūs mīļi gaidīs treneres VITA MIKITANOVA, pedagoģijas 
bakalaure, sporta zinātņu maģistre, LSPA doktorande;

AINA ANCĪTE, trenere koncertmeistare.
Kontakttālruņi 7148334; 9543805.

BĒRNU UN PUSAUDŽU KLUBS 
“VAIROGS”

Šoruden klubam „Vairogs” aprit desmit gadi. Visus šos gadus to vada municipālās policijas priekšnieks Leons 
Markelovs un treneris instruktors Ainārs Eihmanis. Klubs nodarbojas ar bērnu un jauniešu tiesisko audzināšanu un brīvā 
laika organizēšanu, rīkojot dažādus pasākumus: ekskursijas, sporta treniņus un sacensības, slēpošanas izbraukumus un 
peldbaseina apmeklējumus, apmācības pašaizsardzībā,    kursus velosipēda vadītāju tiesību iegūšanai u.c. Pasākumus 
apmeklē no 60 līdz pat 250 bērnu, taču atkarībā no interesēm un iespējām var darboties arī individuāli. Kluba rīcībā ir 
dators un iespēja apgūt  datoriemaņas. Kluba darbību finansē Ķekavas pašvaldība un visi pasākumi notiek bez maksas.
Tie paredzēti skolas vecuma bērniem. Informācija par pasākumiem atrodama „Mūsu Ķekavā”, Ķekavas pagasta interneta 
mājas lapā www.kekava.lv vai pa tālruņiem 7937102, 9416544.
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INFORMĀCIJA

ĶEKAVAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 8/2005

“PAR DZĪVNIEKU TURĒŠANU 
ĶEKAVAS PAGASTĀ”

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.p.1.d.10., Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.,6.,8.p. 
Apstiprināti Ķekavas pagasta padomes sēdē 19.08.2005

VARIANTS: 
KREDĪTS

Pavasarī SIA „Ķekavas nami” veica katras mājas 
apsekošanu un sagatavoja darba plānu, konkrēti katram 
daudzdzīvokļu namam, un nonāca pie secinājuma, 
naudas resursu trūkuma dēļ, šos darbus nevar veikt. 
Sākot ar augusta mēnesi, SIA „Ķekavas nami” organizē 
dzīvojamo namu īpašnieku kopsapulces. Sapulču mērķis 
ir informēt iedzīvotājus par esošo situāciju, risināt 
apsaimniekošanas jautājumus, kā arī atrast modeli, pēc 
kura tālāk strādāt.

Ne vienmēr vienošanos, kas apmierinātu mājas 
iedzīvotājus iespējams panākt uzreiz. Kamēr tiek 
izstrādāts galīgais lēmums, vajadzētu vienoties par to, 
kurš no mājas iedzīvotājiem uzņemsies atbildību par 
kādu konkrētu jautājumu. Sadarbība būs produktīvāka, 
ja no katras mājas vai kāpņu telpas iedzīvotāju vidus tiks 
izraudzīts viens pilnvarotais vai vecākais. Cilvēks, kam 
jūs uzticaties. Par mājas vecāko dzīvokļu īpašnieki var 
pilnvarot jebkuru fizisku personu – vēlams mājā esoša
dzīvokļa īpašnieku. Pilnvarojuma līgums nav jāparaksta 
pie notāra un nav jāreģistrē kādā valsts vai pašvaldības 
institūcijā. 

Nav noslēpums, ka mūsu mājas ir divdesmit četrus 
vai daža laba pat trīsdesmit gadus veca. Viss noveco, 
nekas jaunāks nepaliek. Šī brīža jautājums ir tāds, ko mēs 
šodien varam darīt? Vai mēs gribam ko darīt? Varbūt lai viss 
paliek pa vecam?

SIA „Ķekavas nami” interesenti var apskatīt sarakstus 
ar katras mājas izmaksām un to veidošanos. Apsaimnie-
košanas darbi iedalās kārtējos darbos un kapitālos darbos. 
Uz doto brīdi par apsaimniekošanu maksājam 12 santīmu 
kvadrātmetrā. Ar šiem līdzekļiem kapitālajiem darbiem 
nepietiek. Nepietiek arī tekošajiem. Vajadzētu maksāt ne 
mazāk kā 20 santīmus par kvadrātmetru. Šīs izmaksas ir 
ņemtas vērā, rēķinoties, ka visi mājas iedzīvotāji katru 
mēnesi kārtīgi maksā, bet jūsu starpā ir arī parādnieki. 
Apsaimniekošanas izmaksu paaugstināšana notiks pēc 
sešiem mēnešiem, kad publiski tiks paziņots par šiem 
tarifiem. Katras mājas vai kāpņu telpas iedzīvotājiem
savstarpēji vienojoties, darbus var uzsākt ātrāk, ja mājas 
iedzīvotāji piekrīt samaksai par šiem darbiem.

Šodien Latvijā notiek māju renovācija, siltināšana. 
Mājas siltināšanas pasākumi balstās uz to, lai siltums 
tiktu izlietots efektīvāk, būtu nelieli siltuma zudumi. 
Nepieciešamākais pasākums ir ēkas fasādes siltināšana. 
Tālākos darbus varētu dalīt pa posmiem – mainīt ārdurvis, 
stāvvadus vai ko citu, kas nu katrai mājai ir aktuāls. 
Jāņem vērā, ka katras mājas ārsienu laukumi ir dažādi, 
līdz ar to katrai mājai šīs izmaksas var būt atšķirīgas. 
Tomēr jāatceras, ka tikai mājas siltināšana vien nenesīs 
vēlamo efektu. Optimālākais variants būtu šos darbus 
veikt kompleksi.

Pasākumu komplekss, kas mājai jāveic (mājas renovā-
cija), neizmaksās lēti. Kur ņemt naudu? Ir jādomā par 
variantiem. Viens no variantiem ir kredīts, ko var ņemt, 
ja 75% mājas iedzīvotāju tam piekrīt. Tas ir trīspusējs 
kredīts starp mājas iedzīvotājiem, mājas apsaimniekotāju 
un banku. Konkrēts Valmieras piemērs, pēc siltināšanas 
mājas iedzīvotāji maksāja 31 santīmu par kvadrātmetru, 
bet tādas pašas,  nesiltinātas analoga tipa mājas 
iedzīvotāji - 49 santīmus. Šī ir tā starpība – 18 santīmi, ko 
viņi ieguva. Jā, protams, viņi maksā kredītus, bet dzīvo 
komfortabli. Kredīta daļa ir ielikta apsaimniekošanā. Ir 
vērts apspriest kredītu iespējas. Šie jautājumi ir jārisina 
mums kopā. No pagasta jūs varat gaidīt sapratni, bet 
nevarat gaidīt, ka pagasts nosiltinās māju, vai apmainīs 
logus. Pagasts nevar ieguldīt naudu jūsu privātīpašumā. 
Kredīta apmaksa var būt diferencēta, jo ir daudz 
iedzīvotāju, kas paši veikuši savu dzīvokļu siltināšanu, 
nomainījuši logus. Katram šīs izmaksas būs citādas.

Otrs veids, kā šo problēmu risināt, ir paaugstināt 
apsaimniekošanas izmaksas, lai gada beigās izveidotos 
iekrājums. Par šo iekrāto naudu var veikt nepieciešamākos 
kapitālos darbus. Bet rodas jautājums, cik daudz mēs 
esam gatavi maksāt? Neaizmirsīsim par inflāciju. Vai pēc
gada par šo iekrāto naudu mēs spēsim paveikt plānotos 
darbus? Vai visi godprātīgi maksās?

Kā variants var kalpot Rīgas Domes praktizētie 
piemēri. Mājām, kam tehniskie projekti to ļauj, tiek 
izstrādāta augšējā stāva izbūve, uzlikts jauns jumts, 
nomainītas kanalizāciju caurules. Tas tiek darīts par 
līdzekļiem, ko iegūst, pārdodot šos papildus izbūvētos 
dzīvokļus.

Tāpēc iedzīvotāji tiek lūgti apdomāt visu šo variantu 
plusus un mīnusus, lai sapulcēs vieglāk būtu rast 
risinājumus.

Savstarpējās apsaimniekotāja un dzīvokļa īpašnieku 
attiecībās vienmēr jāatceras, ka dzīvojamo māju 
apsaimniekošanas pamatmērķis ir nevis gūt peļņu, bet 
pilnībā apmierināt dzīvokļu īpašnieku prasības un pēc 
iespējas ilgāk saglabāt dzīvojamo māju. Tādēļ svarīgi ir, 
lai dzīvokļa īpašnieks aktīvi piedalītos apsaimniekošanas 
procesā,  bet apsaimniekotājs  veik tu pamatotus 
komunālo pakalpojumu maksas aprēķinus, cīnoties pret 
negodīgiem dzīvokļu īpašniekiem (krāpniekiem), lai 
neciestu godprātīgie maksātāji. 

AGITA EIZENBERGA,
Ķekavas pagasta padomes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.1.  Dzīvnieki šo noteikumu izpratnē ir visu sugu mājlopi, mājas 

(istabas) dzīvnieki un mājputni, kā arī eksotiskie un dekoratīvie 
dzīvnieki, kas tiek turēti mājās, dzīvokļos, saimniecības ēkās 
un citās telpās. 

1.2.  Noteikumi nosaka dzīvnieku turēšanas, reģistrācijas kārtību, 
pasākumus to klaiņošanas un atstāšanas bez īpašnieka 
uzraudzības novēršanai Ķekavas pagastā, kā arī īpašas 
prasības dzīvnieku turēšanai daudzdzīvokļu namos vai vietās 
ar ciematiem raksturīgu apbūvi.

1.3.  Noteikumu mērķis  ir: 
 1.3.1.  reglamentēt dzīvnieku turēšanu atbilstoši labturības 

prasībām, nodrošinot to fizioloģiskās vajadzības;
 1.3.2.  panāk t suņu un kaķu īpašnieku identificēšanu,

izsniedzot to īpašniekam vienota parauga numurētus 
suņu reģistrācijas žetonus un kaķu uzskaites kartes;

 1.3.3.  pēc iespējas novērst traumas, ko var radīt dzīvnieki 
pagasta teritorijā, novērst to sabraukšanu uz autoceļiem, 
inficēšanās draudus ar trakumsērgu un slimībām, kas
apdraud cilvēkus un citus dzīvniekus;

 1.3.4.  sekmēt teritorijas sakoptību un sanitāri higiēniskās 
situācijas uzlabošanos pagastā;

 1.3.5.  reģistrēt suņus, uzskaitīt kaķus, kā arī nodrošināt to 
kontrolētu vairošanos. 

1.4.  Jebkura dzīvnieku turētāja pienākums ir saudzēt dzīvniekus, 
to veselību, nepieļaut cietsirdīgu apiešanos ar tiem, aizsargāt 
cilvēkus un īpaši bērnus no dzīvnieku apdraudējumiem.

1.5.  Ja tiek konstatēta dzīvnieku turēšana antisanitāros vai tiem 
nepiemērotos apstākļos, Pārtikas un veterinārā dienesta 
reģionālā iestāde un Ķekavas pagasta pašvaldība var ierobežot 
dzīvnieku turēšanu.

1.6.  Jebkurai personai par klaiņojošu vai bez īpašnieka uzraudzības 
atstātu dzīvnieku ir tiesības ziņot pagasta municipālajai 
policijai. 

1.7.  Produktīvos dzīvniekus un putnus (govis, zirgus, kazas, 
aitas, cūkas, trušus, vistas, pīles u.tml.) drīkst turēt ierīkotās 
novietnēs atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja to turēšana 
netraucē blakus esošo māju iedzīvotāju naktsmieru ar troksni, 
nerada smaku, netīrību un būtiski nebojā apkārtējās vides 
ainavu.

1.8.  Mājputnus drīkst turēt tikai iežogotā teritorijā. Trušus un sīkos 
zīdītājus nav atļauts turēt dzīvojamo māju pagrabos, bēniņos 
un citās tam neparedzētās būvēs. Dzīvojamā telpā trušus 
un sīkos zīdītājus atļauts turēt speciāli aprīkotos, labturības  
prasībām atbilstošos būros.

 
2. DZĪVNIEKU REĢISTRĀCIJA

2.1.  Produktīvos dzīvniekus jāreģistrē atbilstoši Pārtikas un 
veterinārā dienesta prasībām. 

2.2.  Jaundzimušus suņus un kaķus to īpašniekam jāreģistrē 
trīs mēnešu laikā pēc to piedzimšanas, bet pieaugušus 
dzīvniekus - mēneša laikā pēc to iegūšanas. 

2.3.  Dzīvnieku reģistrāciju veic Ķekavas pagasta padomes 
veterinārārsts. 

2.4.  Reģistrējot dzīvnieku, jāuzrāda dzīvnieka izcelsmes doku-
menti, ja tādi ir, rakstisks saskaņojums ar mājas īpašnieku vai 
apsaimniekotāju par dzīvnieka turēšanu. 

2.5.  Reģistrētā dzīvnieka īpašniekam izsniedz suņa vakcinācijas 
apliecību un žetonu; kaķa vakcinācijas apliecību un žetonu; šo 
noteikumu kopiju; paziņo praktizējošā vetārsta, kā arī Pārtikas 
un veterinārā dienesta Rīgas rajona pārvaldes kontakttālruni 
un adresi.

2.6.  Reģistrējot dzīvnieku ir jābūt samaksātai Ķekavas pagasta 
padomes noteiktajai ikgadējai nodevai par dzīvnieka turē-
šanu (Ķekavas pagasta pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 5/2005):

 2.6.1. par suņu turēšanu (par 1 dzīvnieku gadā) - 3 lati;
 2.6.2. par kaķu turēšanu (par 1 dzīvnieku gadā) - 3 lati.
2.7.  Nodeva tiek izmantota Ķekavas pagasta teritorijas uzturēšanai 

un klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanai. 

3. DZĪVNIEKU TURĒTĀJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1.  Dzīvnieku turētājam ir pienākumi: 
 3.1.1.  nodrošināt dzīvniekiem atbilstošus dzīves apstākļus, 

rūpēties par to veselību, labturību un izmantošanu 
atbilstoši tā sugai, vecumam un fizioloģijai;

 3.1.2.  samaksāt dzīvnieku turēšanas ikgadējo nodevu katru 
gadu līdz 1. jūlijam;

 3.1.3.  pirmo vakcināciju pret trakumsērgu veikt ne vēlāk kā 
dzīvnieka trešajā dzīvības mēnesī un turpmāk to darīt 
katru gadu, pieprasot no praktizējoša veterinārārsta 
attiecīgu ierakstu dzīvnieka vakcinācijas apliecībā;  

 3.1.4.  nepieļaut dzīvnieku klaiņošanu un atstāšanu bez 
uzraudzības;

 3.1.5.  nodrošināt, lai dzīvniekam, atrodoties ārpus dzīvokļa 
vai mājas (vai iežogota pagalma), būtu kakla siksna ar 
tai piestiprinātu reģistrācijas žetonu;

 3.1.6.  suņus ārpus telpām turēt tikai izolētā teritorijā (labi 
iežogotos pagalmos), izliekot uzrakstu ‘‘Suns’’ un 
nodrošinot iespēju izsaukt dzīvnieka īpašnieku ar  
zvanu vai citu ierīci;

 3.1.7.  lielus suņus pastaigā vest pie pavadas un ar uzliktu 
uzpurni (tas neattiecas uz suņiem, kas ir apmācīti par 
invalīdu pavadoņiem); 

 3.1.8.  nepieļaut, ka dzīvnieki aiz sevis atstāj piemēslotu 
vietu; 

 3.1.9.  neievest dzīvniekus veikalos, iestādēs, stadionos, bērnu 
spēļu laukumos, kapos un sabiedriskos pasākumos 
(ja tas nav īpaši paredzēts), cilvēku atpūtas vietās un 
peldvietās (izņemot suņus, kas ir palīgi invalīdiem);

 3.1.10. neturēt suņus māju balkonos un lodžijās;
 3.1.11. neatstāt dzīvniekus bez aprūpes;
 3.1.12. turēt tikai reģistrētus suņus un kaķus. 
3.2. Dzīvniekus publiski pirkt un pārdot drīkst tikai pašvaldības 

ierādītajās vietās, uzrādot praktizējoša veterinārārsta izziņu 
par dzīvnieka veselības stāvokli. 

3.3. Dzīvnieku īpašniekam, no kura dzīvnieka ir cietuši cilvēki vai 
citi mājdzīvnieki, cietušajam cilvēkam vai cietušā dzīvnieka 
īpašniekam jānosauc savu vārdu, uzvārdu, kontaktadresi, 
un, ja nepieciešams, jānodrošina tiem medicīniskā vai 
veterinārārsta palīdzība. 

3.4. Izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka apskati,  izolāciju, 
uzraudzību, novērošanu, eitanāziju, piespiedu atņemšanu, 
sedz dzīvnieka īpašnieks. 

3.5. Mājlopu turētāju pienākums ir:
 3.5.1. uzturēt kārtībā pļavas un ganības, izdarot to regulāru 

noganīšanu vai nopļaušanu, nepieļaujot zāles pār-
augšanu, kā arī uzturēt kārtībā ganībām un pļavai  
piegulošo teritoriju (ceļmalu, grāvmalu);

 3.5.2. nekavējoties satīrīt mājlopu piesārņotās vietas, ja 
tās ir ielas, laukumi, publiskie ceļi,  laukumi, zālieni, 
sabiedriskās telpas.

3.6.  Dzīvnieka īpašnieks var:
 3.6.1. suņa reģistrācijas žetona otrā pusē iegravēt dzīvnieka 

vārdu un īpašnieka kontaktadresi;
 3.6.2. izmantot  dzīvnieku  patversmes  pakalpojumus.
3.7. Veikalos, noliktavās un sabiedriskās ēkās atļauts turēt 

vakcinētus un sterilizētus kaķus.

Pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās un citās bērnu iestādēs 
drīkst turēt dekoratīvos, eksotiskos dzīvniekus un sterilizētus 
vai kastrētus kaķus, kā arī sargsuņus, nodrošinot tiem apstākļus, 
kas nepieļauj bērnu kontaktus ar suņiem. Šiem dzīvniekiem ir 
jānodrošina regulāra veterinārā aprūpe un uzraudzība un tiem 
jābūt reģistrētiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. KLAIŅOJOŠO SUŅU UN KAĶU IZĶERŠANA, 
IZOLĀCIJA, PĀRDOŠANA UN EITANĀZIJA.

4.1.  Suņi un kaķi, kuri bez īpašnieka klātbūtnes atrodas uz ielas, uz 
ceļa,  tirgos, laukumos, peldvietās un citās sabiedriskajās vietās, 
uzskatāmi par klaiņojošiem. Par klaiņojošiem dzīvniekiem nav 
uzskatāmi sterilizēti kaķi, kas uzturas lauku apdzīvotās vietās 
dzīvojamo māju tuvumā.

4.2.  Klaiņojošos dzīvniekus (arī ar kakla siksnām, žetoniem un 
uzpurņiem) izķer persona, ar kuru pašvaldība noslēgusi 
attiecīgu līgumu. 

4.3.  Klaiņojošie izķertie suņi un kaķi jānogādā dzīvnieku patversmē, 
kur 15 dienu laikā dzīvnieka īpašnieks dzīvnieku var saņemt, 
uzrādot tā reģistrācijas apliecību un kvīti par izdevumu 
samaksu, ja tādi bijuši saistībā ar dzīvnieka izķeršanu, īslaicīgu 
iemidzināšanu, transportēšanu, uzturēšanu. 

4.4.  Ja dzīvnieka īpašnieks savu dzīvnieku nevēlas saņemt vai 
nesamaksā 4.3. punktā minētos izdevumus, dzīvnieku par 
vienošanās cenu var pārdot citai personai vai eitanazēt.  

4.5.  Klaiņojošā dzīvnieka īpašniekam tiek sastādīts administratīvā 
pārkāpuma protokols.

5. DZĪVNIEKU EITANĀZIJA
5.1.  Dzīvnieku eitanāziju (nesāpīgu nogalināšanu) izdara 

praktizējošs veterinārārsts.
5.2.  Eitanāziju izdara:
 5.2.1. ja dzīvnieka īpašnieks nevēlas vai nespēj dzīvnieku 

turēt un nevar sameklēt tam jaunus saimniekus;
 5.2.2. ja izķertajam dzīvniekam 15 dienu laikā nav atrasts 

īpašnieks. 

6. DZĪVNIEKU PATVERSMES
6.1. Biedrībām, nodibinājumiem, kapitālsabiedrībām, privāt-

personām, saskaņojot ar pagasta pašvaldību, ir atļauts ierīkot 
klaiņojošo dzīvnieku patversmes, viesnīcas un kapsētas, 
ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

6.2. Dzīvnieku patversmes tiek ierīkotas klaiņojošu suņu un kaķu 
izolēšanai un tā īpašnieka noskaidrošanai. 

7. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU
7.1.  Atbildība par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas 

un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu ir paredzēta Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106.pantā.

7.2.  Atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem paredzēta 
saistošajos noteikumos “Ķekavas pagasta administratīvās 
atbildības noteikumi ”.

7.3.  Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Ķekavas pagasta 
pašvaldības municipālā policija. 

8. PĀREJAS NOTEIKUMI
Šajos noteikumos paredzētā dzīvnieku reģistrācija veicama līdz 
2006. gada 1. jūlijam.
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RIHTERA 
DEJU SKOLA

Ir deju laikmets.
Katrs, kas prot kustēties un dejot 

visos pasākumos un sarīkojumos ir 
uzmanības centrā. Nāc, un dejot sāc !!!

Ja esi aktīvs pieaugušais – 
Deju kursi ar un bez priekšzināšanām. 
Balles dejas, modernās dejas, klasiskās
dejas, latino.

Ja esi tīnis – 
Tev  i r  j ā b ū t  to p ā ! ! !  Pas a u l e s 
populāro deju klubs Tevi gaida.

Ja esi bērns – 
Kopā attīstīsim Tavu muzikalitāti, 
kustību plastiku, dejotprasmi.

Un vēl:
• skolēni – gaidiet mūsu deju 

kursus pie sevis skolā
• ir iespēja iemācīties profesionāli 

dejot individuālā kārtā;
• veicam augstas klases deju 

paraugdemonstrējumus 
pasākumos.

Tas ir tas, ko Tu vēlies?
Radās jautājumi ?

Zvaniet: 9403031; 9544372
Nodarbības notiek Rīgā, 
Daugavpils ielā 62/66
www.rihteradejuskola.lv
Drīzumā būsim arī reģionos !

SPORTS REKLĀMA

Uzvaras!
Ķekavas vīriešu florbola komanda no 30.-31.jūlijam. piedalījās Holandes starptautiskajā

florbola turnīrā "Amsterdamned Cup 2005." Amsterdamā, kur bija pārstāvētas astoņu Eiropas
valstu komandas no Šveices, Somijas, Vācijas, Holandes, Čehijas, Beļģijas un Zviedrijas, pavisam 
16 komandas.

Kā varēja paredzēt, sīvākie konkurenti Ķekavas komandai izrādījās Šveices un Čehijas 
komandas, taču tam par spīti galveno balvu - lielo Amsterdamas kausu ieguva Ķekavas 
florbolisti. Rezultatīvākā spēlētāja kausu ieguva mūsu K. Lisovskis.

* * *
2005.gada Latvijas kausa turnīrā regbijā 2. vietu izcīnīja Ķekava -Stats komanda.

Mūsējie rajona pašvaldību 
darbinieku sporta spēlēs

5.augusts, Ropaži

NODARBĪBU SARAKSTS
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena

10 00-11 00 STEP ENERGY CALLANETIC + STEP ENERGY CALLANETIC + STEP ENERGY 
TAEKWON-DO

9 00-1130

11 30-12 30
ESTĒTIKAS 

UN KUSTĪBU 
STUDIJA ’’PŪKS’’

ESTĒTIKAS 
UN KUSTĪBU 

STUDIJA ’’PŪKS’’
MĀMIŅU SKOLA

STEP 
1130-1230

13 00-14 00 SHAPE SHAPE
STEP

1230-1330

14 30-15 30 FAT BURNER STEP ENERGY FAT BURNER

17 00-18 30

TAEKWON-DO TAEKWON-DO
17 30-18 30 ĀRSTN. VINGR.

(pieaug.)
ĀRSTN. VINGR.

(pieaug.)
SALSA

1730-1900

18 30-19 30 FAT BURNER STEP I + ABL FAT BURNER STEP I + ABL
STEP

1900-2000

20 00-21 00 STEP II & BODY CALLANETIC + STEP II & BODY CALLANETIC +
SALSA

2000-2130

CALLANETICS + – vingrošanas sistēma, kura balstās uz daudzkārtēju vingrojumu 
atkār tojumu ķermeņa muskulatūras nostiprināšanai un locītavu kustīguma 
normalizēšanai. Nodarbībā pielieto jogas un pilates elementus.
FAT BURNER - aerobikas nodarbība, kuras laikā tiek uzturēta ilgstoša un vienmērīga 
fiziskā slodze, vērsta uz ķermeņa masas samazināšanu, vispārēju organisma stiprināšanu
un locītavu kustīguma trenēšanu – dažādiem sagatavotības līmeņiem.
STEP – vispārējs ķermeņa aerobais treniņš, izmantojot step platformu.
STEP I + ABL - vidējas intensitātes step aerobikas nodarbība, kuras pamatā vispārējs 
ķermeņa treniņš. ABL - speciāli vingrinājumi ķermeņa korsetes (vēdera prese, muguras 
un sānu muskulatūra), kāju un sēžas muskuļu nostiprināšanai. Domāts dažādiem 
sagatavotības līmeņiem, bez priekšzināšanām.
STEP II & BODY – vidējas un augstas intensitātes step aerobikas nodarbība, sirds – 
asinsvadu un elpošanas sistēmas treniņš ar dinamisku un interesantu horeogrāfiju
dažādiem sagatavotības līmeņiem, ar priekšzināšanām.
STEP energy – kombinēta vidējas un augstas intensitātes aerobikas nodarbība, 
izmantojot step platformas. Nodarbība ar dinamisku un interesantu horeogrāfiju un
uzmundrinošu mūziku. Dažādiem sagatavotības līmeņiem.
SHAPE - nodarbība ķermeņa formas veidošanai, spēka un izturības attīstīšanai, 
muskulatūras nostiprināšanai un tonizēšanai, kurā izmanto inventāru (hanteles, nūjas,  
gumijas). Domāts dažādiem sagatavotības līmeņiem, bez priekšzināšanām.
SALSA - nodarbības domātas tiem, kuri mīl Latīņamerikas mūziku un vēlas iemācīties 
kustēties karstasinīgajos ritmos.
TAEKWON – DO – Korejiešu cīņas māksla, kas palīdz iegūt pašaizsardzības iemaņas, 
nostiprina organismu un norūda raksturu. Iesācēju grupa no 6 g. vecuma, jauniešu grupa 
no 10 – 18 g. vecuma.
Studija "PŪKS" – nodarbības ir paredzētas bērniem no 3 – 4 g. Šajās nodarbībās ietilpst: 
vizuālā māksla; mūzika; kustību rotaļas; vingrošana.
MĀMIŅU SKOLA - nodarbības grūtniecēm un māmiņām ar bērniņiem vecumā līdz 1g. 
Tajās ietilpst: specializētas kustību nodarbības māmiņām; iknedēļas sarunas pie tējas 
tases; tikšanās ar Jums interesējošiem speciālistiem; vingrošana zīdaiņiem pēc Bobatha 
metodes.
ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA pieaugušajiem – nodarbība piemērota cilvēkiem ar 
vāju fizisko sagatavotību, vecāka gājuma cilvēkiem, kā arī tiem, kam ir dažāda rakstura
muguras problēmas (spondiloze, ostiohondroze u.c.). Nodarbības mērķis: ķermeņa 
lokanības uzlabošana, rumpja muskulatūras nostiprināšana, līdzsvara, koordinācijas 
attīstīšana.
  Mūsu adrese: Skolas iela 3, Ķekava, tālr.: 7937274

Fitnesa klubs Eliksīrs 
uzņem jaunus dalībniekus:

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

ESTĒTIKAS UN KUSTĪBU STUDIJĀ ‘’PŪKS’’
• Ēzelīša mākslas un rokdarbu studija;
• Gudrās pūces mūzikas stundas;
• Sivēns – dabas pētnieks;
• Trusīša spēles un rotaļas;
• Pūks ar draugiem spēlē pirātos
Bērniem no 2 – 4 g. 

MĀMIŅU SKOLĀ
Nodarbības grūtniecēm un māmiņām ar bērniņiem vecumā 
līdz 1 g., vingrošana zīdaiņiem pēc Bobatha metodes

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.

SHAPE
Nodarbība ķermeņa formas veidošanai, muskulatūras 
nostiprināšanai un tonizēšanai. Domāts pieaugušajiem, 
dažādiem sagatavotības līmeņiem, bez priekšzināšanām.

Klubs papildus piedāvā:
TRENAŽIERU ZĀLI  •  SOLĀRIJU

STILA – KRĀSU KONSULTĀCIJAS  •  MANIKĪRU, PEDIKĪRU
PROFILAKTISKI – ĀRSTNIECISKO MASĀŽU

Iespējams iegādāties DĀVANU KARTES
Mūsu adrese: Skolas iela 3, Ķekava, tālr.: 7937274

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS 
CENTRS – STUDIJA

sadarbībā ar

BALTIJAS KRIEVU INSTITŪTU

ßUZŅĒMĒJDARBĪBA (11 mēneši)
*Uzņēmējdarbība; *menedžments; *personālvadība; 

*projektu izstrāde; *biznesa plāns; *lietvedība; 
*mārketings; *grāmatvedība; *likumdošana, nodokļi; 

*lietišķā saskarsme; *ētika, etiķete u.c.

ßBIROJA DARBA VADĪBA (7 mēneši)
*Lietvedība; *lietišķā saskarsme; *ētika, etiķete; 

*uzņēmējdarbība; *menedžments; *projektu izstrāde; 
*grāmatvedība; u.c.

ßGRĀMATVEDĪBA  (7 mēneši)
*grāmatvedība; *nodokļi; *likumdošana; *darbs ar 

inspekcijām; *lietvedība; *biznesa plāns;u.c.

ßINTERJERA DIZAINS  (7 mēneši)
*No ,,0” līdz patstāvīgam telpas projektam.

ßPROJEKTU IZSTRĀDE  (4 mēneši)
*Projektu izstrāde; *ekonomika; *starptautiskais bizness; 

*lietvedība; *finanšu analīze; u.c.

Apmaksa Jums patiks !!!
Kursus beidzot, izdevīgi noteikumi, stājoties Baltijas 

krievu institūtā !!!

Adrese: Rīga, Palasta iela 3-309. (Vecrīga)
7210071; 7210310; 
9544372; 9450657

REKLĀMA
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SIA „BERTAS NAMS”
Bišumuižas veterinārā 
aptieka un ambulance
Bauskas iela 145, Rīga
(Ieeja no Gulbju ielas)

Tālr. 7620996, 9100562.
Darba laiks:
 P-P  10.00 – 18.00
 S.  10.00 – 14.00
 Sv.  -----------

PĒRK 2 vai 3 istabu dzīvokli jaunajā Ķekavā, 
arī  pie “Mārtiņa”, 2. - 3. stāvs, vēlams 103. 
sērija. Vai maina pret 2 istabu dzīvokli Rīgā, 
Juglā. Tālr. 9252514.

PĒRK zemes gabalu privātmājas celtniecībai. 
Tālr. 9182189.

PĒRK NELIELU MĀJU AR ZEMI. Tālr. 9495994.

PĀRDOD ZEMI ĶEKAVĀ 1,66 ha. Ir ūdens, 
elektrība, saimniecības ēkas, dīķis. Bauskas 
šoseja 0,8 km. Tālr. 9572433.

PĀRDOD apbūves gabalu Ķekavas centrā. 
1365 kv.m., 24 EUR/kv.m. Piebraucamais ceļš, 
elektrība, gāze, reģistrēts zemesgrāmatā. 
Pārdod īpašniece. Tālr. 8311448.

VĒLOS īrēt vai nopirkt (nedārgi) dzīvokli 
(2 istabas) privātā lauku mājā Ķekavas 
apkārtnē. Tālr. 9625103.

PĀRDOD automašīnu Audi Coupe GT 1,9, 
1983. g., TA, el. logi, lūka, lietie diski, zaļa. 
500 EUR. Tālr. 9527062.

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos mazuļus

KARLĪNU DAUKSTI,
SANDIJU GUNTU EVARDSONI,
HELĒNU ANNU LAIZĀNI,
RAIVI AUGUSTU BITĀNU,
PAULU MEDVEDKINU,
VALTU SVĀRUPU,
BEĀTI TRAMU,
STEFĀNIJU KINCU,
ALEKSANDRU ŠLAHTU,
RAINERU DĪCI,
DANIELU IVANOVU,
SINDIJU MĀLIŅU,
PATRĪCIJU PUĶI

un viņu vecākus sirsnīgi sveic 
Ķekavas pagasta padome.

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 

JADVIGAS OLANDES,
VIKTORA KOSTERNOJA,
JĀŅA JURGEVICA,
ZENTAS GREDZENAS,
VERONIKAS AIŠPURES,
JĀŅA KRŪMIŅA,
EDGARA IMANTA BANKEVICA,
STEPANA KRISTOFOROVA,
ĒRIKA KĻAVIŅA

aiziešana mūžībā. 
Pagasta padome izsaka 
līdzjūtību tuviniekiem. 

APSVEIKUMI SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

LĪDZJŪTĪBAS

Tālr./fakss 7286102
Mob. tālr.  9620001

e-pasts: alkol@apollo.lv      www.alkol.lv

Mag. iur. LĪGA BADŪNE 
sniedz profesionālu juridisku palīdzību

• mantojuma lietu kārtošanā (testamentu,    
mantojuma līgumu sastādīšanā);

• darījumos ar nekustamo īpašumu (pirkuma, dāvinājuma, 
patapinājuma, īres, nomas, ķīlas, maiņas, glabājuma u.c. 
līgumu sagatavošanā);

• individuālo komersantu un uzņēmumu reģistrācija un 
pārreģistrācija Komercreģistrā;

• laulības un ģimenes tiesībās (pieteikumu sagatavošana 
tiesai par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedzīšanu, 
laulības līgumu sastādīšana, nepilngadīgo bērnu 
interešu pārstāvība tiesu iestādēs);

• administratīvo sūdzību sastādīšana par valsts un 
pašvaldību institūciju nelikumīgiem lēmumiem.

Mob. tālr. 9481598 vai 7936351.

Ķekavas TV darbnīca ”LĪČUPES”
Nākotnes ielā 6
• veic TV-SAT, videonovērošanas, signalizācijas, telefona, interneta, 

audioakustikas kabeļu darbus;
• uzstāda individuālās, kolektīvās TV-SAT sistēmas.
TV-SAT KOMPLEKTI:
• NTV+ - 73 Ls,
• Krievijas TV kanāli: ORT, RTR, NTV, Ren TV, TNT, TV centrs, STS, 

Kultūra u.c.;
• sporta kanāli Eurosport, Extreme sport, AB motors, 
 NTV+ sport, NTV+ futbol,
• vispārizglītojošie kanāli: Discovery Russia, Discovery civilisation, 

Discovery Science, Discovery Travel, Animal planet u.c.;
• filmu kanāli: Premjera, Kinoklub, Hallmark, Naše kino, u.c.
• mūzikas kanāli MTV, VH1, MCM, MuzTV;
• bērnu kanāli Detskij mir, Fox kids, Nickelodeon, Cartoon 

Network;
• abonēšana no 15 Ls mēnesī.
• “Astra” – 62 Ls (Eurosport);
• “Astra”+ Hotbird 74 Ls (ORT int, RTR planeta)
• “Astra”+ Hotbird+ Sirius – 95 Ls.

Tālr. 9175622. Egons.

Pirts Ķekavā,
Odukalnā

Tik katram laimes bija,
Cik ielika šūpulī,
Cik kuram māmuliņa
Maziņam iedziedāja.
                     (K. Štrāls)

Iziris sapņu puķu vainags,
Zila debess ietīta tumsā –
Nestaigāti guļ tālie ceļi –
Un lietutiņš raud.
            (Aspazija)

ekavas pagasta interneta måjas lapa: www.kekava.lv

DARĪJUMI AR NEKUSTAMO 
ĪPAŠUMU –

PIRKŠANA, PĀRDOŠANA, NOMA
INDIVIDUĀLĀ PRAKSE

 ILZE BRIEDE MĀRIS BRIEDIS
 Mob. 6899294 mob. 9123705
 e-mail: ilze.briede@navigator.lv maris.briedis@navigator.lv

Bezmaksas konsultācijas.

Adrese: Ķekava, Nākotnes iela 2, Ķekavas kodols, 2. stāvs
Tālr./fakss 7937509.

Tu tagad tai zemē, kur saule
Vairs vakaros nenorietēs.
Šeit paliek no tavas gaismas
Sidrabots sirmojums.
                   (L. Brīdaka)

Izsakām dziļu līdzjūtību
JĀŅA KRŪMIŅA piederīgajiem 

sakarā ar viņa aiziešanu mūžībā.

          LKS „Ķekavas kodols” kolektīvs

Vajadzīgi 
strādnieki

gaterī 
PLAKANCIEMĀ. 

Ir iespējas dzīvot uz vietas.
Tālr. 9165578.

No pašām agrām, sārtām, senām dienām
Sirds neapstāj man mīlēt ne uz mirkli.
Tu esi, mīla, dzīvei man par irkli,
Tu, mīla, tā kā smarža svaigam sienam ...
                                                     (A. Čaks)

Sveicam zelta kāzās
ZINTU un LUDVIGU 

JURBERGUS!
Ķekavas pagasta padome


