
MĒS VISI NĀKAM NO MĀJĀM
Kas? Kur? Kad? – Ķekavas pagastā. 

Uzzini un brauc, jo konkursa galvenā balva ir ārzemju ceļojums! 
To var iegūt jebkurš pagasta iedzīvotājs. 

Mēs visi nākam no savām mājām – no savas valsts un sava pagasta. Lai varētu izprast un novērtēt 
tālas zemes, vispirms ir labi jāiepazīst pašu mājas. Tāpēc rīkotāji aicina aktīvi piedalīties konkursā 
„Iepazīsti savu dzimto pagastu”. Sākot ar oktobri, „Mūsu Ķekavas” sešos numuros tiks publicēti 
konkursa kārtu jautājumi par tuvāku un tālāku Ķekavas vēsturi, faktiem, notikumiem, ievērojamiem 
cilvēkiem, ar kuru vārdiem mūsu novads saistīts. Atbildes uz tiem būs atrodamas izdevuma „Mūsu 
Ķekava” agrāko gadu publikāciju sērijā „Vēstures albums”, pagasta bibliotēkās esošajās grāmatās, 
Ķekavas novadpētniecības muzeja ekspozīcijās. Nenoliegšu: lai iegūtu galveno balvu, šoruden un 
ziemā būs krietni jāpastrādā, tomēr šis darbs ar labiem rezultātiem ir pa spēkam ikvienam, kurš  grib 
meklēt un atrast. Tieši urdošais meklētāja un izzinātāja gars būs tas, kas pašu čaklāko, pacietīgāko 
un izturīgāko - konkursa uzvarētāju nākamvasar aizvedīs  skaistā ceļojumā tālu pasaulē.

Lai veicas visiem un ikvienam konkursa dalībniekam! Pēc kopīgi padarīta darba tiksimies 
konkursa noslēguma pasākumā 2006. gada aprīlī.

INĀRA RUMBINA,
Ķekavas pagasta novadpētniecības muzeja vadītāja
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AKTUALITĀTES

Sācies jaunais mācību gads 
 1. septembrī Ķekavas skolās jauno mācību gadu uzsāka 1044 bērni, no tiem 97 – pirmajā 

klasē. 640 mūsu pagasta bērni mācās citu pašvaldību skolās. 
 Pirmskolas izglītības iestādēs jaunas rudens gaitas un darbus aizsāka 475 mazuļi.

Pirmās skolas dienas prieks.Skolēnus uzrunā pagasta padomes 
priekšsēdētāja Dzintra Maļinovska un 
deputāts Jānis Caune.

AR ATBILDĪBAS APZIŅU
Gribu sākt ar sirsnīgu sveicienu profesijas svētkos visiem mūs pagasta skolu un 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Jums ir sācies jauns spraiga darba posms. 
Lai pietiek izturības un pacietības, visiem laba veselība, strādātprieks un dzīves spars! 
Jums ir uzticēts pats svarīgākais – mūsu visu jaunā maiņa, mūsu pagasta nākotne. 
Strādājiet, apzinoties šī darba svarīgumu.

Ķekavas pagasta pašvaldība iegulda izglītības sistēmas nodrošināšanā un piln-
veidošanā vairāk nekā pusi budžeta. Tieši tādēļ, jaunā mācību gada priekšvakarā 
vērtējot izglītības iestāžu sagatavotību jaunajam mācību gadam, komisija un pagasta 
padomes deputāti bija ļoti prasīgi un kritiski pret to, kas vēl nebija padarīts. Nopietna 
saruna par izglītības problēmām norisinājās pēdējā pagasta padomes sēdē, un arī 
tajā vairāk tika uzsvērts nevis tas, kas padarīts (un tāda neapšaubāmi ir ļoti daudz!), 
bet vēl nepaveiktais. Deputātus ļoti interesē ieguldīto līdzekļu atdeve un atbildība 
par to izmantošanu. Esam izauguši - attīstībā gājuši lielu soli uz priekšu, tādēļ arī 
prasības ir lielākas. Paldies pedagogiem par padarīto darbu, kas diendienā redzams 
dažādās dzīves jomās un bez kura pagasta dzīvi grūti iedomāties. Nevaram iedomāties 
nevienu lielāku vai mazāku pagasta pasākumu, kurā ar savu māksliniecisko sniegumu 
nepiedalītos mūzikas un mākslas skolu pedagogi un audzēkņi. Šīs skolas jebkurā laikā 
ar lepnumu varam parādīt ciemiņiem un tās vienmēr sagaida ar laipni atvērtām durvīm 
un muzikālu sveicienu vai mākslas darbu izstādi. Tomēr atsevišķās jomās gaidām krasu 
pagriezienu, sevišķi aktīvāku līdzdalību sabiedriskajās norisēs, kas saistās ar pagasta 
tradīciju veidošanu un vēsturi. Mēs gribētu, piemēram, jūs ar bērniem daudz kuplākā 
pulkā redzēt 25. marta un 14. jūnija pasākumos pie komunistiskā terora upuru piemiņas 
akmens. Jaunajai paaudzei ir jāatceras, ka latviešu tautas dzīvē bijuši tik dramatiski 
notikumi, jātur cieņā un godā šīs vēstures lappuses. Pedagogi ar savu piedalīšanos rāda 
vispārliecinošāko paraugu. 

Ceru, ka skolu audzēkņi aktīvi iesaistīsies pagasta padomes, muzeja un bibliotēkas 
rīkotajā konkursā „Iepazīsti savu dzimto pagastu”, kura pirmie jautājumi tiks publicēti 
nākamajā mēnesī. Domāju, ka galvenā balva ir cīniņa vērta – tas būs ārzemju ceļojums 
200 latu vērtībā. Novēlu izdošanos visiem konkursa dalībniekiem! Jūsu uzvara būs zīme, 
ka ejat pasaulē, ar saknēm dziļi turoties savā tēvu zemē, to labi pazīstot un mīlot.

Lai gan dabā arvien pārliecinošāk ienāk rudens, turpinās aizsāktie pagasta labiekārto-
šanas darbi. Pārskatot šī gada budžetu, atrasta iespēja apgaismojuma ierīkošanai 
Rāmavā, Vimbukrogā, Odukalnā, Pļavniekkalnā, kur atsevišķās ielās vēl šoruden 
iedegsies gaisma. Projekts jau izstrādāts un notikusi arī cenu aptauja pretendentiem uz 
darbu veikšanu.

Turpinās ielu un ceļu remonts. Pašlaik Izstrādājam projektus Katlakalna bērnudārzam 
un attīrīšanas būvēm pie Pļavniekkalna skolas. To īstenošanu sāksim nākamajā gadā.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri visas vasaras garumā pielika roku pagasta 
teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā. Šajā „Mūsu Ķekavas” numurā uz veselām divām 
lapām rādām skaistus mūsu pagasta stūrīšus, kurus esat veidojuši jūs paši. Lai tie noder 
par ideju un iedvesmas avotu arī pārējiem, un ļoti ceru, ka nākamā gada konkursā par 
sakoptāko sētu dalībnieku pulks būs vēl lielāks.

Diemžēl ar skumju ironiju jāsaka paldies arī tiem, kuri... neko neizpostīja. Pagasta 
labiekārtošanā ieguldīti lieli līdzekļi, un tiem, kam nagi niez uz laušanu un plēšanu, 
būtu gan laiks saprast, ka tādā veidā šķērdējam paši savu naudu. Šajā sakarā gribu 
teikt vecākiem:  sekojiet savu bērnu gaitām, audziniet un sargājiet viņus! Par visiem 
sliktajiem nodarījumiem agri vai vēlu nākas atbildēt. Reizēm šī atbildība ir ļoti nopietna 
un saistās gan ar iespējamu kriminālsodu, gan pienākumu atlīdzināt nodarītos 
materiālos zaudējumus.

Bez tam pēdējās nedēļās pagastā ar bērniem notikuši vairāki ļoti nopietni nelaimes 
gadījumi - gan lauku darbos, gan nekontrolētās pusaudžu izpriecās. Lai nedod Dievs 
kādam no vecākiem piedzīvot kaut ko tamlīdzīgu! Tāpēc esiet vairāk kopā ar bērniem, 
māciet un audziniet viņus, rādiet piemēru ar savu paraugu. 

DZINTRA MAĻINOVSKA,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja

KONKURSA 
„IEPAZĪSTI SAVU DZIMTO NOVADU!” 

NOLIKUMS
Konkursa mērķis
Ieinteresēt pagasta iedzīvotājus, īpaši jauno 
paaudzi, izzināt Ķekavas vēsturi, kultūras 
mantojumu un attīstības iespējas, tādējādi 
veidojot izpratni par savu dzimto novadu un 
līdzatbildības sajūtu pagasta attīstībā. 
Konkursa laiks
No  2005.gada ok tobra l īdz 2006.gada 
martam. 
Konkursa rīkotāji
• Ķekavas pagasta padome;
• Ķekavas novadpētniecības muzejs;
• Ķekavas pagasta bibliotēka;
• Ķekavas pagasta avīze „Mūsu Ķekava”.
Konkursa dalībnieku uzdevums
• Atbildēt uz jautājumiem, kuri tiks publicēti 

avīzē „Mūsu Ķekava”;
• Atbildes iesūtīt Ķekavas novadpētniecības 

muzejā.

Konkursa noteikumi
• Dalībnieki – visi  interesenti bez vecuma 

ierobežojuma;
• Atbildes tiek iesūtītas līdz nākamā mēneša 

15. datumam;
• Jāpiedalās visās sešās kārtās;
• Pareizās atbildes un to autoru vārdi tiks publi-

cēti nākamā mēneša avīzē;
• Atbildes tiks vērtētas ar punktiem :

par pilnīgi pareizu atbildi – 2 punkti;
par daļēji pareizu atbildi – 1 punkts;
par nepareizu atbildi – 0 punkti.
Ja uz balvu pretendē vairāki konkursa dalībnieki 
ar vienādu punktu skaitu, balvu piešķir izlozes 
kārtībā.

Apbalvošana
• Galvenā balva – ceļojums;
• Veicināšanas balvas – vērtīga uzziņu literatūra.
Konkursa noslēgums 2006.gada aprīlī 

Konkursa žūrija – Ināra Rumbina, Velta Strazdiņa, Mārīte Ķempele, Anitra Vanaga, Gunta Lapiņa, 
Daina Šulce, Antoņina Grigale, Jānis Caune.

KONKURSS
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Cienījamie 
Ķekavas pagasta 

pedagogi! 
Jūsu profesijas svētkos - Skolotāju 

dienā, sakot paldies par Jūs veikumu 
Ķekavas jaunās paaudzes mācīšanā 
u n au d z i n āš a n ā ,  n ovē l a m j au n u s 
radošus panākumus un pedagoģiskas 
veiksmes, gandarījumu par paveikto 
un optimisma pilnu skatu nākotnē, 
kuru Jūs veidojat vistiešākajā veidā. 
Skolotājs - tā nav tikai profesija. Tā ir 
misija un aicinājums, sirds gudrība un 
dvēseles dāsnums. Tas ir devēja prieks, 
kas atdodas simtkār t caur saviem 
audzēkņiem, viņu sasniegumiem un 
labajiem darbiem. Lai neizsīkst šis 
prieks un lepnums par savu profesiju!

Sveicam svētkos!
Ķekavas pagasta padome

Pateiksim paldies! 
Jau atk al  mūs sveicina rudens – raž as 

laiks. Laiks izsvērt arī labi padarītos darbus, lai 
turpinātu pagājušajā gadā aizsākto tradīciju – 
ierakstus Ķekavas Goda grāmatā, kurā publiski 
apliecinām pateicību saviem līdzcilvēkiem par 
mūža veikumu Ķekavas pagasta attīstībā dažādās 
jomās – kultūrā, izglītībā, sabiedrības dzīves 
veidošanā, vēstures izzināšanā un apkopošanā 
u.c. Aizvadītajā rudenī godinājām Ilmāru Briģi, 
Jāni Cauni, Veltu Strazdiņu un Elgu Auziņu – 
visiem labi pazīstamus un cienījamus cilvēkus, 
kuri Ķekavai atdevuši garus mūža gadus. Tādu 
cilvēku mūsu pagastā ir daudz, un visi viņi ir 
pelnījuši mūsu pateicību un atzinību.

Aicinām jūs, ķekavieši, līdz 16. oktobrim  iesūtīt 
savus pieteikumus, kuros jūs būtu nosaukuši kādu 
konkrētu mūsu pagasta cilvēku un pamatojuši, 
kāpēc gribat viņu nominēt.

Pieteikumus lūdzam iemest kultūras nama 
pastkastītē Gaismas ielā 17 vai pagasta padomes 
kastītē, vai atsūtīt pa e-pastu padome@kekava.lv. 
Lūdzam norādīt arī Jūsu vārdu, uzvārdu, saziņas 
telefonu vai adresi. Esiet atsaucīgi! 

Ķekavas pagasta padome
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KO LĒMA PAGASTA PADOME

INFORMĀCIJA

PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
16. septembra pagasta padomes sēdē piešķirts sekojošs 

finansējums: 13 maznodrošināto ēdināšanai sociālajā virtuvē – 
218.40 lati, brīvpusdienu apmaksa 67 pagasta skolu audzēkņiem 
un 31 sagatavošanas grupu audzēkņiem, izdzīvošanas pabalsts – 
30 lati, medicīnas pakalpojumu apmaksai 44 pagasta maz-
nodrošinātajiem iedzīvotājiem – 1046.47 lati, pabalsti malkas 
iegādei 4 cilvēkiem – 120 lati, pabalsti briļļu iegādei 4 cilvēkiem – 
77.60 lati, pabalsti zobu protēžu iegādei 2 cilvēkiem - 90 lati,  
pabalsts endoprotēzes iegādei – 300 lati, 

PAR ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅU VECĀKU 
LĪDZFINANSĒJUMU 2005./2006. GADĀ

Noteikts sekojošs vecāku līdzfinansējums: 5 lati mēnesī vienam 
audzēknim. Pašapmaksas grupas audzēkņiem noteikta maksa 
3 lati par vienu mācību stundu.

Apstiprināts maksas pakalpojumu cenrādis:
instrumentu nomas maksa – 1 lats mēnesī,
mācību klases iznomāšana – 4.50 lati stundā,
koncertzāles iznomāšana – 7 lati stundā,
kamerzāles iznomāšana – 5.50 lati stundā.

PAR PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENU
Piešķirts finansējums 300 latu apmērā pagasttiesas darbinieku 

pieredzes apmaiņas braucienam.

PATEICĪBA

PAR IZMAIŅĀM PAŠVALDĪBAS 
2005. GADA BUDŽETĀ

Pagasta pamatbudžets palielināts par 36369 latiem 
ieņēmumu un izdevumu daļā, speciālais budžets – par 1900 
latiem ieņēmumu un izdevumu daļā.

PAR MIĶEĻA DIENAS GADATIRGU
Nolemts Miķeļa dienas gadatirgu rīkot 1. oktobrī 

Valdlaučos, sporta laukumā no pulksten 9 līdz 15.

PAR ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU MAKSU IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒS

No 1. septembra noteikta sekojoša maksa par ēdināšanu:
pirmsskolas izglītības iestādēs – 1.40 lati dienā,
Ķekavas vidusskolā un sākumskolā par pus dienām – 
0.65 lati,
Pļavniekkalna sākumskolā par brokastīm un pusdienām – 
0.65 lati.
Maksa par ēdināšanu pirmsskolas iestādēs nokārtojama līdz 
nākamā mēneša 15. datumam.

PAR ATĻAUJĀM KOMERCDARBĪBAI
Dotas atļaujas SIA „ABS”, A/S „Gutta”, SIA „Tais Plus”, SIA 

„VP Market”, kā arī vairākiem individuālā darba veicējiem un 
komersantiem.

PAR DOLES TAUTAS NAMA REKONSTRUKCIJAS 
PROJEKTU

Nolemts atbalstīt Ķekavas pagasta pašvaldības dalību 
Centrālās finanšu un l īgumu aģentūras izsludinātajā  
projektu konkursā, nosakot kopējās rekonstrukcijas izmaksas 
374355,47 latu apmērā no pagasta pamatbudžeta. Šī summa 
tiks iekļauta 2006. gada budžetā.

PAR ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU OPERATĪVO KOMISIJU
Izveidota komisija sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – pagasta padomes priekš-

sēdētāja vietnieks Igoris Maļinauskas, komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks – municipālās  policijas priekšnieks Leons Markelovs, 
komisijas locekļi – izpilddirektors Ilmārs Indrikovs, Ķekavas 
ambulances vadītāja Daiga Āboltiņa, darba drošības un civilās 
aizsardzības speciālists Ivars Šmits, municipālās policijas 
galvenais inspektors Ainārs Eihmanis.

PAR LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMO ZEMJU 
PLATĪBĀM

Noteikta minimālā pieļaujamā platība 0.5 ha lauksaimnie-
cības statusā esošām zemēm pie to sadales sīkākās vienībās. 
Tas nav attiecināts uz jau esošām atsevišķi plānos iezīmētām 
zemes gabalu vienībām.

Apmācības lauksaimniekiem 
un mežsaimniekiem

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs un tā filiāles, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības 
virzības un garantiju fonda finansējumu, 2005. - 2006. gadā organizē sekojošus bezmaksas 
kursus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

1. Lauksaimniecības produkcijas ražošana īpaši aizsargājamās teritorijās
 Norises vieta – Ķekava. Nodarbību sākums pulksten 11, ilgums – 4 stundas.   

 2006. gada 24. janvārī. Īpaši aizsargājamo teritoriju veidi.
 31. janvārī . LR atbalsta programmas. ES tiesību akti īpaši aizsargājamajām teritorijām.
 7. februārī. LR atbalsta programmas. ES tiesību akti īpaši aizsargājamajām teritorijām. 

Īpaši aizsargājamie biotopi.
 14. februārī. Biotopus saudzējošie apsaimniekošanas veidi.
 21. februārī. Ainavas saglabāšanas iespējas.
 28. februārī. Vides apsaimniekošanas plāna izstrādāšanas pamatprincipi.
 7. martā. Vides apsaimniekošanas plāna izstrādāšanas pamatprincipi.

2. Labas lauksaimniecības prakses prasības un ieviešana. Rīcības programma (Nitrātu 
direktīva)

 Norises vieta – Baldone.  Nodarbību sākums pulksten 11, ilgums – 4 stundas.   

 23. novembrī. Latvijas lauku attīstības plāns.
 30. novembrī. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi zemnieku saimniecībā.
 7. decembrī. Videi draudzīga saimniekošana lauksaimniecība izmantojamajās   zemēs. 

Nitrātu direktīvas un Rīcības programma.
 14. decembrī. Kūtsmēslu krātuvju izveidošana un izbūve. Augu maiņa.
 21. decembrī. Mēslošanas plānošana. Lauku vēstures sagatavošana.
 2006. gada 4. janvārī. Lauku vēstures sagatavošana (praktiskais darbs). Organiskā 

mēslojuma lietošanas nosacījumi.
 11. janvārī. Minerālmēslu lietošanas nosacījumi.

2005. gada septembrī – oktobrī 90 stundu apmācības kurss „Privātmežu apsaimniekošana 
(mežu resursu ilgtspējīga apsaimniekošana” Bauskas rajona Ceraukstes pag. Zālē 
(tālr. 3927211) un Ogrē, Brīvības ielā 15 (tālr. 5022792).

Allažu pagastā notiks 59 stundu apmācību kurss lauksaimniecībā un augkopībā. Kursu 
sākums 4.010. 2005 – 17.01.2006. Mācības notiks vienu reizi nedēļā.

Tuvākas ziņas par kursu norisēm un pieteikšanos Ķekavas pagastā un citos Rīgas rajona 
pagastos var uzzināt pagasta padomē pie lauku attīstības speciālistes Dz. Saulītes vai pa 
tālr.  7935803 un 6417383.

DZIDRA SAULĪTE, 
lauku attīstības konsultante

Sociālā dienesta darbinieki aicina pieteikties Ķekavas pagasta iedzīvotājus, kuri 2005. gadā 
ir sasnieguši pensijas vecumu, kā arī tos pensijas vecuma iedzīvotājus, kas šogad ir deklarējuši 
savu dzīves vietu Ķekavas pagastā. 

Pieteikties personiski sociālajā dienestā Gaismas ielā 19/8. Tālrunis informācijai - 7935804

Ķekavas pagasta pensionāru zināšanai

Pensionāru padome uzklausa pensionārus ceturtdienās no pulksten 11 līdz 13 
kultūras nama pagrabiņā, ieeja pa galvenajām durvīm.

15. oktobrī pulksten 12 kultūras nama zālē sanākam uz „Sēņu balli”. 

Ķekavas pagasta pensionāru padome 

Ja Jums ir apgrūtināta elpošana, ieildzis klepus vai astma, 15. oktobrī ambulances 
telpās no plkst. 10 būs iespēja bez maksas pārbaudīt elpošanu un iegūt informāciju, ko darīt 
problēmu gadījumos.

Ķekavas pagasta padome izsaka atzinību Ķekavas municipālās policijas darbiniekiem 
Aināram Eihmanim, Gundaram Dzenim, Kasparam Ruševicam, Ivetai Randei un 
Mārtiņam Grīnbergam par ātru un operatīvu rīcību, 4. septembrī novēršot jauniešu grupas 
izdarītā vandālisma sekas un aizturot pārkāpuma vaininiekus. Īpašs paldies par ieguldījumu 
arī dienesta suņiem Lordam un Ledai.

DZINTRA MAĻINOVSKA, pagasta padomes priekšsēdētāja

IGORIS MALINAUSKAS, padomes priekšsēdētāja vietnieks

PAZIŅOJUMI

VISĀS JOMĀS – 
SAKOPTU VIDI

2005. gadā Ķekavas ciematā izpostīti - sabojāti un iznīcināti - vides labiekārtošanas objekti 
apmēram 1000 latu vērtībā: atkritumu konteineri, trīs atpūtas soliņi, divas šūpoles, puķu trauki...
Šajā aprēķinā nav iekļauti tādi „sīki” un, diemžēl, ikdienišķi postījumi kā atsevišķas izrautas 
puķes, nolauzti koku zari, noķēpātas māju durvis utt. Tajā vēl nav iekļauts arī septiņu jauniešu 
grupas „rekords” 4. septembrī, kad viņu nakts pastaiga beidzās ar septiņiem sadedzinātiem 
atkritumu konteineriem, divām sabojātām mašīnām un tamlīdzīgiem „varoņdarbiem”, kuros 
nodarītie kopējie zaudējumi, iespējams, pārsniegs manis jau pieminēto summu. Pateicoties 
municipālās policijas darbinieku operativitātei, šai izpriecai nebija vēl smagāku seku un necieta 
neviens cilvēks, bet visi aizdomās par nodarījumu turētie tika nekavējoties aizturēti un nogādāti 
policijā. Ņemot vērā nodarījuma smagumu, šo lietu tagad izmeklē valsts policija, un vainīgajiem 
draud kriminālatbildība. Protams, būs jāatlīdzina arī materiālie zaudējumi. 

Administratīvā komisija izskatīja puķu dobju postītāju lietu, vides aizsardzības reģionālajai 
inspekcijai nosūtīts municipālās policijas sastādītais protokols par patvaļīgu koka nozāģēšanu 
Valdlaučos. Bēdīgi, ka šie vandāļi izrādījās mūsu pašu pagasta jaunieši. Gribu jautāt vainīgajiem: 
vai patiešām bija vērts? Vai mirkļa prieks par saviem „varoņdarbiem” kompensē    nepatikšanas 
un neizbēgama soda apziņu? Padomājiet par to! Arī tie, kuri ar vienaldzīgu  klusēšanu vai 
sajūsmas saucieniem netieši atbalstījuši savu vienaudžu rīcību. 

Pašlaik pagastā tiek izstrādāti jauni sabiedriskās kārtības noteikumi, kuros cenšamies 
paredzēt atbildību un bargus sodus arī par tādiem pārkāpumiem, kas līdz šim izslīdējuši pa 
likumdošanas spraugām. Mērķis ir viens: lai pagastā cilvēkiem būtu maksimāli komfortabla vide  
un būtu mehānisms, kā savaldīt tos, kuri ar savu dzīvesveidu un uzvedību apgrūtina pārējos 
iedzīvotājus.

Pēdējā pagasta padomes sēdē deputāti pilnībā reorganizēja līdzšinējo ārkārtas situāciju  
komisiju, kuras uzdevums ir gādāt par dabas stihiju, nelaimes gadījumu, katastrofu seku 
novēršanu un cilvēku drošību šādās situācijās. Ķekavas pagastā pastāv tādi nopietni riska 
faktori kā Daugavas un HES tiešs tuvums, degvielas uzpildes stacijas, gāzes vads u.c. objekti, kā 
arī starptautiskais autoceļš A-7 ar bīstamām kravām un, diemžēl, daudzām avārijām. Komisijas 
vadība uzdota man, un esmu jau uzsācis situācijas izpēti un vajadzīgo resursu aprēķinus. Tā kā 
līdz šim laikam ārkārtas situāciju un to seku novēršanai nav bijusi veltīta pietiekama uzmanība, 
veicamā darba apjoms ir liels un acīmredzot sistēmu varēsim pilnībā sakārtot tikai pakāpeniski. 
Domāju, ka pats svarīgākais šobrīd ir iedzīvotāju apziņošanas mehānisma izveidošana. 
Rīdziniekus, piemēram, par nelaimes draudiem brīdina sirēnas. Mūsu pagastā tādas nav 
nevienas. To, ka dabas stihijas ir realitāte ne vien tālajā Amerikā vai Karību salās, liecina kaut 
vai pērnās ziemas vētras piemērs. Toreiz ar vēja gāztajiem kokiem, kas bija aizšķērsojuši ļoti 
daudzus ceļus, cīnījās municipālās policijas darbinieki ar vienu motorzāģi. Tas ir daudz par maz. 
Gādāsim, lai mūsu resursi būtu spēcīgāki un mūsdienīgāki.

Vairs nav palicis daudz laika līdz šī mācību gada pirmajām skolēnu brīvdienām. Pašvaldība  
ir parūpējusies par daudzpusīgam iespējām tās pavadīt lietderīgi un interesanti: rudens 
sezonu atsākušas līdzšinējās un vairākas jaunas sporta sekcijas, būs ekskursija un bezmaksas  
peldbaseina apmeklējumi. Lūdzu vecākus veicināt bērnu aktivitāti šo iespēju izmantošanā, jo 
tukši pavadīts laiks vedina uz palaidnībām un nelaimēm. Nepieļaujiet to! Savukārt pašvaldība 
jau  tagad sākusi domāt par nākamās vasaras iespējām bērnu atpūtā un nodarbinātībā, jo šajā 
jomā  jāmeklē jaunas iespējas un risinājumi.

IGORIS MALINAUSKAS,
pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks

Uzmanību! 
Atgādinām, ka pēdējā iespēja privatizēt dzīvokļus ir līdz 2005. gada beigām.

Ķekavas dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Tālr. 7935803
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Ieejot Pļavniekkalna sākumskolā, mani pārņem ģimeniska mājas 
sajūta. Ir starpbrīdis, un mani sagaida smaidoši, dzīvespriecīgi 
bērni. Visi aktīvi, droši atbild uz jautājumiem. Uz jautājumu, kas ir 
mīļākā skolotāja, trešajā klasē vienbalsīgi atskan – skolotāja Iveta. 
Par to nebrīnos, jo novēroju, ka bērniem ar skolotāju izveidojušās 
ļoti sirsnīgas attiecības.

Skolotājai Ivetai Kalniņai Pļavniekkalna skolā šis ir jau trešais 
„aplis”. „Mūsu skolā mācās bērni no Rudzājiem, Kaļķu cepļa, 
Katlakalna, Baložiem, Mākoņkalna. Ļoti jauki bērni”, stāsta 
skolotāja, Tā kā klasītēs skolēnu skaits ir neliels, katram bērnam 
tiek veltīta individuāla pieeja, katru var apčubināt. 

Kādās aktivitātēs bērni piedalās ārpus mācību 
darba?

Mūsu skolā bez mācību darba notiek dažādi 
ārpusstundu pasākumi – koncerti, izstādes, sacensības, 
viktorīnas, ekskursi jas. Mācību gada laikā skolēni 
ir piedalījušies Rīgas rajona organizētajās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās, kā arī 
Ķekavas pagasta rīkotajos pasākumos. Skolā darbojas 
dažādi interešu izglītības pulciņi - runas, rokdarbu, 
vides, sporta pulciņi, ansamblis, tautisko deju kolektīvs, 
mazo matemātiķu skola, datorpulciņš. Katram skolēnam 
ir iespēja apmeklēt pagarināto dienas grupu. Es vadu 
Kāpēcēna pulciņu, kas ir kā papildnodarbība dabas 
mācības stundai, pētām kukaiņus, vērojam dabu. 
Pateicoties videi ap skolu (skola atrodas klusā vietā, 
nav šosejas un ar satiksmi noslogotu ceļu, kas bērniem 
jāšķērso), atsevišķas nodarbības tiek organizētas ārā. 
Bērniem tas patīk. Pagājušo gadu Kāpēcēna pulciņā 
piedalījās visa klase. Mūsu skolas skolēni apmeklē arī 
Ķekavas mūzikas un mākslas skolas. Māka izpausties, ko bērni 
iegūst pulciņos, dzīvē noderēs. Tā ir arī lietderīga laika pavadīšana, 
kas bērniem ir ne mazāk būtiska.

Tautisko deju kolektīvs „Pie Daugavas” piedalījās IX skolēnu 
dziesmu un deju svētkos. Neskatoties uz nelielo Pļavniekkalna 
skolas skolēnu skaitu, skolotāja Daina Zozuļa ir spējusi izveidot 
kolektīvu, kurš republikas mērogā guvis ievērojamus rezultātus. 

Sarunu turpinu ar skolas direktori Agitu Baltmani. 

Ir sācies jauns mācību gads, bērniem atsākušās mācības skolās un bērnudārza gaitas, 
un Ķekavas pagasttiesa vēlas pievērst iedzīvotāju uzmanību bērnu tiesību aizsardzības 
jautājumiem. 

Diemžēl, ne jau visi bērni vēlas iet skolā vai arī ļoti bieži kavē mācību stundas, un ir daļa 
vecāku, kas ļauj bērniem neapmeklēt skolu, ļaujot bērnam pašam izlemt, mācīties vai ne. 

Nereti vērojama arī vecāku vienaldzība un bezatbildība pret savu bērnu. Tā, pagasttiesas 
darbiniece, ierodoties kādā dzīvesvietā pie ģimenes, kura ir pagasttiesas redzeslokā, no 
kaimiņiem uzzināja, ka pusaudzim, kas tur dzīvo, jau vairākas dienas ir neadekvāta uzvedība un 
dīvains izskats. Ieejot dzīvoklī, pagasttiesas darbiniece novērtēja pusaudža veselības stāvokli un 
izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP). Tā konstatēja, ka pusaudža veselības stāvoklis 
ir ļoti smags. Bērns nekavējoties tika nogādāts slimnīcā, un vēlāk tika apstiprināts fakts, ka 
bērnam tādējādi tika izglābta dzīvība.

Liels paldies ģimenes ārstei Daigai Āboltiņai, kura, ierodoties patronāžā pie 5 dienas maza 
bērniņa, konstatēja, ka jaundzimušais atrodas viens pats, bez mātes un tēva uzraudzības, un 
par to nekavējoties ziņoja pagasttiesai. Ārsta ierašanās brīdī mājās bija mātes vecmāmiņa stiprā 
alkohola reibumā un, kur atrodas bērna māte, nemācēja paskaidrot. Ārste pabaroja un apkopa 
zīdainīti. Pagasttiesa nogādāja bērniņu bērnu sociālās aprūpes centrā.

Kādā vasaras svētdienā pagasttiesas priekšsēdētāja saņēma satraukuma pilnu telefona 
zvanu no Baložu policijas nodaļas par to, ka piecgadīgs puisītis palicis bez vecāku uzraudzības un 
atrodas dzīvībai bīstamos apstākļos. Bērna māte kopā ar savu draugu atradās alkohola ietekmē 
un kopā ar bērnu gāja pa ceļa nomali, kur pastāvēja reāli draudi bērna dzīvībai, jo bija iespējams, 
ka varētu notikt satiksmes negadījums. Abi pieaugušie bija tādā reibumā, ka mazais dēlēns ar 
basām kājiņām devās nopakaļus mātei un viņas sabiedrotajam un savāca streipuļojošās mātes 
nozaudētos apavus. Protams, bērns tika nogādāts drošos apstākļos.

Citreiz Ķekavas pagasttiesā tika saņemta telefoniska informācija no Ķekavas municipālās 
policijas par to, ka daudzstāvu mājas piektajā stāvā uz balkona izgājis bērns, kurš ir atstāts 
mājās viens, raud un sauc pēc mammas. Bērna vecāki nesen ievākušies šajā dzīvesvietā un nav 
parūpējušies par bērna uzraudzību, kamēr paši atrodas darbā. Lūdzam iedzīvotājus un kaimiņus 
būt vērīgiem un atsaucīgiem un ziņot par gadījumiem, kad klaji tiek pārkāptas nepilngadīgo 
bērnu tiesības. Tādā veidā jūs varat kādam bērnam pat izglābt dzīvību. Arī nolaidība, bezdarbība 
un neziņošana par nodarījumu var tikt kvalificēta kā noziegums.

Arvien biežāk iedzīvotāji izvēlas doties strādāt uz ārvalstīm. Ķekavas pagasttiesa vērš vecāku 
uzmanību uz to, ja ģimenē ir nepilngadīgi bērni, kuri paliek dzīvot Latvijā, tad vecāku pienākums 
ir savlaicīgi pirms došanās ceļā padomāt par savu bērnu pārstāvību viņu prombūtnes laikā. Šādos 
gadījumos vajadzētu izvēlēties kādu uzticamu personu, ar ko bērniem ir izveidojies labs kontakts, 
un pilnvarot šo izvēlēto personu nepieciešamības gadījumā pārstāvēt bērnu intereses. Pilnvarai 
noteikti jābūt notariāli apliecinātai. Iedzīvotājiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Ķekavas pagastā, 
pilnvaru var apliecināt Ķekavas pagasttiesā vai arī pie jebkura zvērināta notāra.

Ķekavas pagastā dzīvo ievērojams skaits aizbildņu, kā arī adoptētāji. Darām jums zināmu, 
ka ir apstiprināts Ķekavas pagasta padomes izstrādātais projekts par aizbildņu un adoptētāju 
apmācību un piešķirts paredzētais finansējums šī projekta īstenošanai. Projekta ietvaros
plānots aizbildņus un adoptētājus iepazīstināt ar viņus interesējošām tēmām un praktiski 
noderīgu informāciju. Projektā tiks iesaistīts psihologs, mediķis, lektors ar juridiskām zināšanām 
u.c. speciālisti. Projekta ietvaros veiktā apmācība būs bez maksas. Apmācības programmas 
noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par apmācības kursa noklausīšanos. Aicinām 
gan aizbildņus, gan adoptētājus, vecākus, gan arī potenciālās audžuģimenes un visus interesentus 
pieteikties uz apmācības nodarbībām, kas tiks organizētas oktobra sākumā. Tuvāku informāciju 
varat saņemt Ķekavas pagasttiesā un sociālajā dienestā.

ĶEKAVAS  PAGASTTIESA

Vasarā divu mēnešu garumā, 
divas reizes nedēļā Sociālās 
aprūpes centra „Dienas centrā” 
darbojās bērnu interešu grupa. 
Grupā bija arī bērni ar īpašām 
vajadzībām. Katru dienu, ko kopā 
pavadījām, centāmies pārvērst 
notikumā.

Kopīgi zīmējām, izlocījām no 
papīra visdažādākās figūras, kā arī
iemācījāmies izlocīt un pastāstīt 
p a s a k u .  Ve i d o j ā m  d a ž ā d u s 
darbus no aplikācijām. Bērni 
aktīvi iesaistījās spēlēs, dažādās 
kustību un tēlaini praktiskās 
rotaļās, „prāta spēlēs”, spēlēs ar 
zīmēšanu un rakstīšanu.

Ar lielu interesi tika iestudēta 
luga „Sakņudārza sargs”. Mazie 
aktieri spēja iejusties ne tikai 
savā lomā, bet bija apguvuši arī 
pārējās un spēja tās veiksmīgi nospēlēt. Sevišķas emocijas bērniem radīja kulinārijas diena, 
kurā pēc „īpašas tehnoloģijas” tika cepti cepumi.

Darbību noslēdzām ar lugas „Sakņudārza sargs” izrādi un nelielu ballīti. 
Paldies visiem bērniem par aktīvu līdzdarbošanos!

INGŪNA ZIRNE,
sociālās aprūpes centra direktore

KATRA DIENA - 
NOTIKUMS

Pirmajā septembrī Jūs lūdzāt apsveikumos nerakstīt 
bērnu uzvārdus, kāpēc?

Mūsu skolā ir neliels audzēkņu skaits, mēs visi viens otru 
labi pazīstam. Mēs esam kā viena ģimene.

Pirmajā klasē bērniem ir dažāds priekšzināšanu 
līmenis. Vēlākajās klasēs dažs ir apķērīgāks, dažam 
nav tik viegla galva. Ko darīt, lai visiem mācīties būtu 
aizraujoši? 

Pedagogi mācību stundās izmanto dažādas mācību 
metodes un paņēmienus. Bērniem ir iespēja strādāt grupā, 

pāros, individuāli. Skolotāji ļoti labi zina un 
rēķinās, ka bērnu raksturs, temperaments 
un spējas atšķiras. Mācību viela visiem ir 
viena. Apdāvinātākam bērnam pedagogs 
dod papildus uzdevumus, ar vājākajiem 
kopā „pasēž” pie mācību uzdevumiem.

Manuprāt, uz šo brīdi Ķekavas 
pagastā vinnētāji ir Pļavniekkalna 
skolēni un viņu vecāki. Vai jūsu skolā 
vēl būtu iespēja uzņemt bērnus?

Jā, varam uzņemt. Lai bērns skolā 
justos drošāk, nebaidītos no svešas, 
nepazīstamas vietas, būtu lietderīgi 
nākamajam skolēnam kopā ar vecākiem 
pirms tam iepazīties ar skolu, klases 
telpām un skolotājiem.

Runājot ar skolēnu vecākiem un kopīgi 
domājot par skolas nākotni, ļoti gribētu 
bērnudārzu un skoliņu, kurā bērni varētu 
mācīties līdz sestajai klasei.

Īpašu Pļavniekkalna skolas labestības gaisotni varēja just 
ētikas stundā, kuru ļoti interesanti vadīja skolotāja Ineta 
Plūme. Pēc stāstiņa izlasīšanas bērni apsprieda, ko varētu 
ieteikt zilajam gaisa balonam, lai uzlabotu garastāvokli? „Lai 
domā labas domas. Apēst saldējumu. Atrast labus, jaunus 
draugus”, sauca bērni.

AGITA EIZENBERGA,
Ķekavas pagasta padomes sabiedrisko attiecību speciāliste

KĀ MĀJĀS!

VIENALDZĪBAI UN 
BEZATBILDĪBAI – NĒ!

Margarita  
- Man patīk skolotāja Iveta, viņa ir 
vismīļākā. Es eju Kāpēcēnā, dator-
pulciņā un deju pulciņā.

Alise
- Mūsu skolā ir labi un draudzīgi 
bērni. Dažreiz jau mēs arī kādu dienu 
pastrīdamies par taisnību, bet ātri 
salīgstam mieru. Es eju kāpēcēnā 
un datorpulciņā.

Armands iet deju pulciņā un viņam 
ļoti patika šīs vasaras dziesmu un 
deju svētki.
- Man patīk datori. Es eju datorpulciņā 
jau no pirmās klases. Direktore mums 
māca rakstīt un zīmēt ar datoru. Mēs 
zīmējam, tad mūsu darbiņus izkopē 
un uzliek uz sienas, lai būtu skaisti. 
Kad mēs pabeidzam darbiņu, varam 
drusciņ spēlītes uzspēlēt. 

Artim šis būs pirmais mācību gads 
Pļavniekkalna skolā. 
-  Man patīk ,  ka šeit garderobē 
katram bērnam ir savs skapītis, kuru 
var aizslēgt. Bērni ir draudzīgi, un 
šeit ir datori. Es vēl nezinu, kādos 
pulciņos iešu.

Skolotāja Iveta 3. klasei 
ir vismīļākā.

Vivaldi Boulings 
Ķekavas mūzikas skolā

18.oktobrī plkst. 18.30 Ķekavas mūzikas skola jūs aicina uz savas 
koncertsezonas atklāšanu. 

Koncerta nosaukums Vivaldi Boulings ir vārdu spēle ar divu programmā iekļau-
to komponistu uzvārdiem - Antonio Vivaldi daiļradi pārstāvēs svīta flautai un
klavierēm, savukārt franču džeza vecmeistars Klods Bollings ir komponējis vitālu 
un asprātīgu svītu akadēmiskai flautai un džeza trio. Vēl programmā iekļauta viena 
no smalkākajām un melodiskākajām Alfrēda Šnitkes stilizācijām – ļoti dejiskā un 
maigā pseidobarokālā Svīta senā stilā.

Koncertā piedalīsies:  Mārtiņš Zilberts (klavieres),
 Andis Klučnieks (flauta),
 Jānis Stafeckis (kontrabass),
 Aivars Krastiņš (sitaminstrumenti).

Uz tikšanos! 
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SKAISTĀKĀS SĒTAS  ĶEKAVAS PAGASTĀ
Grūts, bet skaists bija šīs vasaras 

konkursa „ Sakoptākā sēta Ķekavas 
p a g a s t ā”  ž ū r i j a s  ko m i s i j a s  d a r b s . 
Apciemotas desmitiem individuālo 
māju un lauku sētu,  redzēts tik ļoti 
daudz sakoptu vietu, krāšņu augu un 
košu puķu dobju – apliecinājums mūsu 
pagasta cilvēku čaklumam un skaistuma 
izjūtai. Konkursa rezultātus uzzināsim 
tradicionālajos Ražas svētkos novembrī, 
b e t  š a j ā  „ M ū s u  Ķe k av a s ”  n u m u r ā 
piedāvājam ielūkoties nelielā daļiņā no 
tā, ko šovasar skaistu sētu meklējumos 
redzēja konkursa komisija.

"Bergi” (Vilčuku ģimene)

Aveņu iela 17  (Runtuļu ģimene)

Upes iela 2  (Grīnu ģimene)

Nākotnes iela 18 (Gulbju ģimene)

“Mundri”  (Meijeru ģimene)

“Tērces” 12. māja

Magoņu iela 20 (Aperānu ģimene)
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SKAISTĀKĀS SĒTAS  ĶEKAVAS PAGASTĀ

GUNTAS LAPIŅAS, SANDRAS STŪRĪTES un DACES KĀRKLIŅAS foto

Unibankas administratīvā ēka Zāļu iela 3 (Šilinsku ģimene)

“Vāveres” (Vāveru ģimene)

“Jaunstrauti” (E.Krūmiņš)

“Kalpaki” (J. Rukmane)

“Operatora māja” (R. Riekstiņa) “Airītes” (S. Šendo ģimene)

SIA “Vētra VD” (Purgaiļu ģimene)



6

INFORMĀCIJA

Likums kopš tā pieņemšanas 13.11.1997. nosaka kārtību, kādā pabeidzama 
zemes reforma lauku apvidos, kā sakārtojamas zemes lietošanas tiesības, 
īpašuma attiecības un izskatāmi strīdi ar zemes reformu saistītajos jautājumos. 
Ar 01.09.2005. tā normas piemērojamas ievērojot Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu.

Fizisko personu pieprasījumi attiecībā uz zemes piešķiršanu pastāvīgā 
lietošanā, kuri iesniegti pēc1997.gada 9.septembra, tiek izskatīti tikai šādos 
gadījumos:
• ja šīm personām zemes lietošanas tiesības pāriet no citām fiziskajām 

personām;
• ja tiek pieprasīta brīvā, valstij piekrītošā zeme.

Zemes pieprasījumi iesniedzami līdz 2006.gada 1.jūnijam Ķekavas pagasta 
pašvaldības administrācijā Gaismas ielā 19,k-9. Lēmumu par zemes piešķiršanu 
pastāvīgā lietošanā pieņem Ķekavas pagasta padome un iesniedz to Valsts 
zemes dienesta (turpmāk tekstā – VZD) Lielrīgas reģionālajai nodaļai, kas 
sagatavo zemes piešķiršanas noformēšanai nepieciešamo dokumentāciju. 
Pārskata plāns, kurā iezīmēti brīvie zemes gabali, kā arī zemes pieprasītāju 
saraksts ir publiski pieejami pašvaldības administrācijas ēkā.

Pieprasījumi izskatāmi ne agrāk kā pēc mēneša no brīža, kad attiecībā uz 
konkrēto zemes gabalu saņemts pirmais pieprasījums. Ja attiecībā uz konkrēto 
zemes gabalu saņemti vairāki pieprasījumi, tie apmierināmi šādā secībā:
1)  ēku un būvju īpašnieku pieprasījumi attiecībā uz platību, kas nepieciešama 

šo ēku un būvju uzturēšanai;
2)  bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi, ja viņi pieprasa 

līdzvērtīgu zemi tai zemei, uz kuru viņiem likumā paredzēto ierobežojumu 
dēļ netiek atjaunotas īpašuma tiesības;

3)  to zemes gabalu īpašnieku (lietotāju) pieprasījumi, kuru zeme robežojas ar 
pieprasāmo zemes gabalu;

4)  pieprasījumi attiecīgās pašvaldības teritorijā esošo zemnieku vai piemājas 
saimniecību paplašināšanai;

5)  pieprasījumi jaunu zemnieku vai piemājas saimniecību izveidošanai, ja 
uz pieprasāmā zemes gabala atrodas zemes pieprasītāja dzīvojamā māja, 
ražošanas ēkas vai uzsākta to celtniecība;

6)  pieprasījumi jaunu zemnieku vai piemājas saimniecību izveidošanai, ja 
uz pieprasāmā zemes gabala nav zemes pieprasītāja īpašumā esošas 
dzīvojamās mājas, priekšroku dodot tām personām, kuru iemaksātās 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas tiek ieskaitītas attiecīgās 
pašvaldības budžetā;

7)  pieprasījumi individuālo dzīvojamo māju celtniecībai u.c.
Ja uz vienu un to pašu zemes gabalu pretendē vairāki vienas prioritātes 

zemes pieprasītāji, zemes gabala saņemšanas tiesības pagasta pašvaldības 
noteiktajā kārtībā izšķir lozējot.

Ja vēl nav uzsākta tās zemes robežu ierādīšana (uzmērīšana), uz kuru tiek 
atjaunotas zemes īpašuma tiesības, bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu 
mantiniekiem ir tiesības līdz 2006.gada 1.martam no šīs zemes atteikties un 
pieprasīt par to īpašuma kompensācijas sertifikātus.

Likums nosaka, kā jārīkojas, ja pēc pagasta zemes komisijas darbības 
izbeigšanas konstatēti gadījumi, kad ne pagasta pašvaldība, ne pagasta 
zemes komisija likumā noteiktajā kārtībā nav pieņēmusi lēmumu par zemes 
piešķiršanu pastāvīgā lietošanā fiziskajai personai, kuras faktiskajā lietošanā 
atrodas zeme.  VZD reģionālā nodaļa ir tiesīga pieņemt lēmumu par zemes 
piešķiršanu īpašumā par samaksu vai - pēc mantošanas tiesības apliecinošo 
dokumentu izvērtēšanas - par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. VZD 
reģionālā nodaļa lēmumu pieņem, pamatojoties uz pagasta pašvaldības 
izsniegtu izziņu, kurā norādīts, ka fiziskā persona maksā nekustamā īpašuma 
nodokli par tās faktiskajā lietošanā esošo zemi un ka par šo zemi nepastāv 
strīds, kā arī uz vismaz vienu no šādiem dokumentiem:
1)  pagasta zemes komisijas atzinumu;
2)  pagasta pašvaldības lēmumu, ar kuru zemes reformas pirmajā kārtā 

apstiprināts pagasta zemes ierīcības projekts, vai pagasta pašvaldības 
(pagasta zemes komisijas) lēmumu par pagasta zemes lietojumu un zemes 
īpašumu pārskata plāna apstiprināšanu;

3)  personas iesniegumu, kas iesniegts pagasta pašvaldībai līdz 1991.gada 
20.jūnijam un reģistrēts pagasta zemes komisijas zemes pieprasījumu 
reģistrācijas žurnālā.
Tālāk seko ļoti būtisks jauninājums, t.i., ja persona, kurai zeme piešķirta 

pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām personām, vēlas atteikties 
no zemes lietošanas tiesībām, tā līdz 2006.gada 1.martam var iesniegt Ķekavas 
pagasta pašvaldības administrācijā iesniegumu, norādot personu, kurai par 
labu tā atsakās no zemes lietošanas tiesībām, - savu radinieku vai laulāto, bet 
gadījumos, kad tiek atsavinātas ēkas vai būves, - ēkas (būves) jauno īpašnieku. 
Piemērojot šo normu, par radinieku uzskatāms tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, 
bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, mazmazbērns, brālis, māsa, brāļa vai 
māsas bērns. Pārējos atteikšanās gadījumos pagasta padome zemi piešķirs 
pastāvīgā lietošanā citai personai šajā likumā noteiktajā kārtībā kā brīvo, valstij 
piekrītošo zemi. 

Ja līgums par zemes izpirkšanu ar Hipotēku un zemes banku netiks 
noslēgts līdz 2009.gada 30.decembrim, lēmums par tiesībām izpirkt zemi 
zaudēs spēku. 

Likumā ir visai daudz normu attiecībā uz juridiskajām personām, tāpēc arī 
tām iesakām rūpīgi izlasīt likumu.

Līdz zemes reformas pabeigšanai zemes strīdi izskatāmi šādā kārtībā:
ar zemes lietojuma un īpašuma robežām saistītos strīdus jāizskata VZD 

Lielrīgas reģionālās nodaļas izveidotai komisijai; lēmumus, kas saistīti ar zemes 
lietošanas un zemes īpašuma tiesībām, samaksu par zemi, par zemi paredzētās 
kompensācijas piešķiršanu, tās apmēriem, zemes īpašuma kompensācijas 
sertifikātu dzēšanu, kā arī zemes īpašuma tiesību aprobežojumiem, mēneša 
laikā pēc to paziņošanas var pārsūdzēt Centrālajā zemes komisijā vai tiesā;  ja ir 
nokavēts termiņš, līdz kuram bija jāiesniedz zemes vai īpašuma kompensācijas 
pieprasījums un dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas 
tiesības, Centrālā zemes komisija uz ieinteresēto personu iesnieguma pamata 
var piešķirt īpašuma kompensācijas sertifikātus, ja kompensācija pieprasīta līdz 
28.04.2006., un līdz 01.09.2008. atjaunot bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu 
mantiniekiem zemes īpašuma tiesības uz viņiem pastāvīgā lietošanā piešķirto 
vai brīvo, valstij piekrītošo zemi. 

Iesakām neatlikt uz rītdienu to, ko var padarīt šodien, bet papildus 
informāciju saņemt Juridiskajā daļā Gaismas ielā 19, k-9.

JANA ZARA

KAS JAUNS LIKUMĀ 
‘’PAR ZEMES REFORMAS 

PABEIGŠANU LAUKU APVIDOS’’?
Pēdējo divu mēnešu laikā arvien biežāk dzir-

da mas runas par valsts (pašvaldību) īpašuma 
objektu, par apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu 
privatizāciju un atsavināšanu. Tāpēc šajā publikācijā 
īsumā darīsim zināmas ar lauku zemes privatizāciju 
un atsavināšanu saistītās lietas un, pirmkārt, jau 
to, ka privatizācija un atsavināšana tiek veikta 
pamatojoties uz daudzu likumu normām. 

Valsts (pašvaldības) īpašuma objektu un valstij 
(pašvaldībai) piederošu vai piekrītošu apbūvētu un 
neapbūvētu zemesgabalu nodod privatizācijai un 
privatizē saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību 
īpašuma objektu privatizāciju’’, zemesgabalu nodod 
atsavināšanai un atsavina saskaņā ar Valsts un paš-
valdību mantas atsavināšanas likumu. Lietošanā 
esošās lauku apvidus zemes izpirkšana notiek kārtībā, 
kāda noteikta likumā “Par zemes reformas pabeigšanu 
lauku apvidos” un “Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos”. Turklāt jāvadās arī no Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma, jāseko informācijai 
presē par  Ministru kabineta noteik tajām valsts 
kapitālsabiedrībām vai kapitāldaļām (akcijām), kuru 
privatizācijā nevarēs izmantot privatizācijas sertifikātus.

Valstij vai pašvaldībai piederoša vai piekrītoša 
apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala privatizācijas 
ierosinājumu ir tiesības iesniegt l īdz 2006.gada 
31.augustam. Ierosinājumu ir tiesīga iesniegt:
• persona, kuras īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), 

kas atrodas uz šā zemesgabala, ir nostiprinātas 
zemesgrāmatā;

• persona, kuras īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), 
kas atrodas uz šā zemesgabala, nav nostiprinātas 
zemesgrāmatā likumos noteikto ierobežojumu dēļ, 
bet kura ieguvusi tiesības uz šīm ēkām (būvēm) 
privatizācijas rezultātā.
Visus apbūvētu (neapbūvētu) zemesgabalu privati-

zācijas ierosinājumus to saņemšanas dienā un iesnieg-
šanas secībā reģistrē privatizācijas reģistrā, kuru izveido 
un uztur privatizāciju veicošās institūcijas.

Privatizācijas reģistrā ierosinājumu iesniegšanas 
secībā ir iereģistrējami arī visi tie īpašuma objektu, 
apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu privatizācijas 
ierosinājumi, kas saņemti pirms šā gada 1. septembra, 
ja par tiem nav  noslēgts pirkuma līgums. Reģistrā 
ierakstāmās ziņas ir publiski pieejamas. Ierakstāmās ziņas 
un reģistra vešanas kārtību nosaka Ministru kabineta 
30.08. 2005. noteikumi Nr.639

Par privatizācijai nodotajiem valsts īpašuma 
objektiem un zemesgabaliem katrs var uzzināt no 
oficiālā laikraksta „Latvijas Vēstnesis’ ’  pielikuma 
„Privatizācija. Zeme. Nekustamais īpašums’’Dokumenti 
un informācija, kuru var atrast pagasta bibliotēkā.

Ķekavas pagasta padomei likuma “Par valsts un 
pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 12.panta 
4. daļā, 31.panta 3. daļā un 66.pantā minēto lēmumu par 
valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta 
un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai 
vai pamatotu atteikumu par privatizācijas ierosinājuma 
noraidīšanu jāpieņem četru mēnešu laikā no privatizācijas 
ierosinājuma saņemšanas dienas.

Ja attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams 
valsts pārvaldes funkciju, valsts vai pašvaldības komerc-
darbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 
likumu, tiek pieņemts lēmums par atteikumu nodot 
privatizācijai valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, 
apbūvētu (neapbūvētu) zemesgabalu, norādot, kuras 
valsts pārvaldes funkcijas, kādas komercdarbības 
veikšanai attiecīgais objekts (zemesgabals) nepieciešams. 
Ķekavas pašvaldības administrācijas struktūrvienības 
(piemēram, juridiskās daļas), komitejas (piemēram, 
pagasta teritorijas attīstības komitejas), komisijas 
(piemēram, ārkārtējo situāciju operatīvās komisijas) vai 
citas institūcijas (piemēram, Sporta iniciatīvu centra) 
iebildumi pret konkrētā pašvaldības īpašuma objekta 
un pašvaldībai piederoša apbūvēta un neapbūvēta 
zemesgabala nodošanu privatizācijai nevar būt par 
pamatu tam, lai privatizācijas ierosinājumu padome 
neizskatītu pēc būtības, citiem vārdiem,  noteicošais 
ir padomes lēmums.  

Lēmumu par Ķekavas pašvaldībai piederoša vai 
piekrītoša apbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai 
padomei jāpieņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no 
dienas, kad saņemts privatizācijas ierosinājums un visi 
privatizācijai nepieciešamie dokumenti, kas apliecina 
personas pirmpirkuma tiesības.

Līdz 2007.gada 28.februārim Ķekavas pašvaldības 
padome ir tiesīga pati nodot privatizācijai valsts vai 
pašvaldības īpašuma objektu, kā arī tādu neapbūvētu 
zemesgabalu, kas tiek privatizēts ar ieguldīšanas metodi. 

Apbūvēta zemesgabala cenu nosaka privatizāciju 
veicošā institūcija, un tā ir vienāda ar Valsts zemes dienesta 
(turpmāk tekstā – VZD) noteikto konkrētā apbūvēta 
zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām. Taču 
likumā ir noteikts izņēmums, un, proti, ja VZD noteiktā 
apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām 
ir zemāka par zemes kadastrālo vērtību, cena būs vienāda 

ar zemes kadastrālo vērtību. Apbūvēta zemesgabala 
vērtību privatizācijas vajadzībām nosaka saskaņā ar 
Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr. 642, 
ņemot vērā Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 
informācijas sistēmā reģistrētos datus par zemesgabala 
Ķekavas pagastā platību, apgrūtinājumiem, zemesgabalu 
pirkuma cenu, nomas maksu un citu ar nekustamā 
īpašuma tirgu saistīto informāciju (kas aktualizēta 
atbilstoši pēdējo sešu mēnešu pārskata periodam), kā 
arī zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai.

Par apbūvēta zemesgabala privatizāciju, ja pēc 
privatizācijas ierosinājuma saņemšanas mainījies ēkas 
(būves) īpašnieks, izveidojies ēku (būvju) kopīpašums 
vai  notikusi  ēku (būvju) sadal īšana patstāvīgos 
īpašuma objektos, apbūvēta zemesgabala ieguldīšanu 
kapitālsabiedrības pamatkapitālā privatizācijas 
procesā, par neapbūvēta zemesgabala privatizācijas 
nosacījumiem, rīcību ar to, norēķiniem katrs var izlasīt 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā. Maksimālais termiņš norēķiniem par valsts 
vai pašvaldības īpašuma objektu, kā arī apbūvētu un 
neapbūvētu zemesgabalu, ir pieci gadi no pirkuma 
līguma noslēgšanas dienas. Maksa par atlikto maksājumu 
ir 12 procenti gadā no vēl nesamaksātās privatizācijas 
sertifikātu un latu daļas, samaksu veicot latos.

Tautsaimniecībai svarīgus objektus - Valsts a/s 
“Latvenergo”, “Latvijas pasts”, “Starptautiskā lidosta 
“Rīga””, “Latvijas dzelzceļš”, “Latvijas gaisa satiksme” un 
“Latvijas valsts meži” un to akcijas nedrīkst privatizēt vai 
atsavināt. Saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta (Ķekavas 
pagasta padomes) lēmumu apbūvētu zemesgabalu 
drīkst ieguldīt arī tās kapitālsabiedrības pamatkapitālā, 
kuras īpašumā atrodas uz šā zemesgabala esošās ēkas 
(būves).

Ķekavas pagasta zemes ir lauku apvidus zemes un 
to pastāvīgie lietotāji līdz 2006.gada 31.augustam 
var iesniegt VZD Lielrīgas reģionālajai nodaļai zemes 
izpirkšanas pieprasījumus. Nodaļa pārbaudīs zemes 
pieprasītāja tiesības iegūt zemi īpašumā un divu 
nedēļu laikā paziņos par tiesībām zemi izpirkt vai par 
atteikumu iegūt zemi īpašumā. Ja zemes pieprasītājam 
būs tiesības zemi izpirkt, pieprasījumu iekļaus Lauku 
zemes izpirkšanas reģistrā, kas tiek kārtots saskaņā ar 
Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumiem Nr.641 un 
kuri nosaka, ka: 

zemes lietotājs, kuram zeme piešķirta pastāvīgā 
lietošanā Ķekavas pagastā un kurš līdz 01.09.2005. nav 
ieguvis to īpašumā, līdz 2006.gada 31.augustam iesniedz 
VZD zemes izpirkšanas pieprasījumu (pieprasījuma 
veidlapu var atrast Ķekavas pašvaldības mājas lapas  
www.kekava.lv sadaļā - veidlapas).

Ja zemes lietotājs, kurš iesniedzis pieprasījumu, 
ir miris, pieprasīt zemi izpirkšanai ir tiesīgs viņa 
mantinieks. Ja lietotājs nav iesniedzis pieprasījumu un 
ir miris, to iesniegt līdz 2006.gada 31.augustam ir tiesīgs 
viņa mantinieks. Pieprasījumu atbilstoši izpērkamā 
zemesgabala atrašanās vietai iesniedz VZD Lielrīgas 
reģionālajā nodaļā vai nosūta tai pa pastu ierakstītā 
vēstulē.

Vienā pieprasījumā var norādīt vairākas zemes 
vienības, kas atrodas Ķekavas pagastā, ja tās lieto viens 
lietotājs vai kopīgi vairāki lietotāji. Ja zemes vienībai 
ir vairāki lietotāji, pieprasījumu visu lietotāju vārdā ir 
tiesīgs iesniegt viens no tiem, pieprasījumā norādot 
visus lietotājus.

Reģistrētajiem zemes pieprasītājiem līdz 01.09.2008.
būs jāiesniedz Lielrīgas reģionālajai nodaļai Valsts 
nekustamā īpašuma kadastra reģistrā reģistrētu zemes 
robežu plānu vai apliecinājumu par zemes izpirkšanas 
maksājumu privatizācijas sertifikātos pirms zemes 
izpirkšanas līguma slēgšanas. 

Likuma 25.pantā noteikta rīcība ar neizpirkto 
lauku apvidus zemi. Fiziskajām personām, kurām zeme 
piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju 
citām personām, vai juridiskajām personām, kurām 
zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības izbeigsies, ja:
• zemes pastāvīgais  l ietotājs  l īdz  20 0 6 .gada 

31.augustam nebūs iesniedzis zemes izpirkšanas 
pieprasījumu vai tas netiks iekļauts Lauku zemes 
izpirkšanas reģistrā;

• ja līdz 2008.gada 1.septembrim zemes pieprasītājs 
nebūs iesniedzis VZD Lielrīgas reģionālajai nodaļai 
Valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistrā reģistrētu 
zemes robežu plānu vai apliecinājumu par zemes 
izpirkšanas maksājumu privatizācijas sertifikātos 
pirms zemes izpirkšanas līguma slēgšanas.  
Zemes pastāvīgais lietotājs, kuram zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeidzas nule kā pieminētajos 
gadījumos, iegūs zemes nomas pirmtiesības uz viņa 
lietošanā bijušo zemi. Par zemes nomas līgumu un  
nomas tiesībām varēsit izlasīt biļetena ‘’Mūsu Ķekava’’ 
oktobra numurā. 

JANA ZARA,
Ķekavas pagasta padomes administrācijas

Juridiskās daļas vadītāja

LAUKU ZEMES PRIVATIZĀCIJA 
UN ATSAVINĀŠANA
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Ķekavas 
kultūras namā

jaunajā sezonā aicina savā pulkā sekojoši 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:
 jauktais koris „Mozaīka” - diriģents 

Jānis Grigalis;
 sieviešu koris „Daugaviete” - diriģente 

Rita Platpere;
 vīru koris „Ķekava” - diriģents Arvīds 

Platpers;
 vecākās paaudzes deju grupa 

„Sidrabaine” - vadītāja Aija Āre;
 vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zīle” - 

vadītāja Anda Kirilova;
 koklētāju ansamblis „Vēsma” - vadītāja 

Evita Ķelle;
 bērnu vokālais ansamblis „Cīrulītis” 

(4 grupas) - vadītājas Maruta Ikasa un 
Daiga Ventniece;

 bērnu deju grupa „Daina”(2 grupas: 
1.-2. kl. un 3. – 4. kl.) – vadītāja Daina 
Marija Zozuļa;

 TLMS „Ķekava” audējas – vadītāja Rita 
Labareviča;

 Rokdarbu klubiņš „Labietes” - vadītāja 
Veronika Beiermane, pedagoģe kon-
sultante Baiba Balode;

 floristikas interešu grupa – vadītāja
Gunta Klēģere, pedagoģe konsultante  
Aija Žagariņa;

 modeļu skoliņa „Estere” (12 – 14 gadus 
veciem jauniešiem) – vadītāja Estere 
Pumpure.

Izvēlies sev tuvāko, un tiksimies kultūras 
namā!

Katlakalna Tautas nama
Pensionāru interešu klubs

 „Vecie draugi”
8. oktobrī plkst. 12.00

aicina uz sezonas atklāšanas 
pasākumu

„ Vēl vasaras zeltu es 
plaukstās nesu”.

Dalības maksa – 1 Ls

SPORTS AFIŠA

ĶEKAVIEŠI – LABĀKIE RĪGAS RAJONĀ 
Augusta beigās Baložos notika Rīgas rajona 2005. gada 
meistarsacīkstes ielu basketbolā. Ļoti veiksmīgi startēja Ķekavas 
komandas un izcīnīja 1. vietu visās 6 vecuma grupās. Par Rīgas 
rajona čempioniem kļuva:
līdz 14. g. v. – Nauris Miezis, Reinis Šulcs un Jānis Hofmanis 
(attēlā);
līdz 16. g. v. – Edgars Damlics, Ēriks Visockis, Jānis Skroderis;
līdz 20. g.v.- Jānis Šulcs, Jānis Šmits, Ivars Balodis;
vīriešiem- Juris Stikāns, Guntis Vanags un Jānis Āre;
28+- Edmunds Cīrulis, Ingars Dukāts un Andris Eglītis;
Mix- Anete Medne, Dārta Sidere, Toms Lagzdiņš, Rihards 
Indrēvics, Niks Gūtmanis, Jānis Priede un Andris Ancītis.

Lai sasniegtu tik augstus rezultātus, milzīgu darbu ieguldījuši treneri Dace Cīrule un Andris 
Eglītis.

Čempioni
11.septembrī risinājās Latvijas atklātais čempionāts regbijā-7, kur piedalījās astoņas komandas. 
To vidū bija arī  Anglija komanda. Par čempioni kļuva Ulda Bautra trenētā “Stats/Ķekava” 
komanda.

Ielu basketbols Baldonē 
Ķekavieši veiksmīgi piedalījās ielu basketbola sacensībās Baldonē. Par uzvarētājiem savās 
grupās kļuva: Jānis Āre, Jānis Bērziņš, Roberts Zaķis, Gatis Lagzdiņš, Toms Lagzdiņš, Rihards 
Indrēvics, Māris Freimanis, Jānis Hofmanis, Reinis Šulcs un Maksis Baldiņš.

Ķekavieši Eiropas čempionātā 
16. septembrī Novisadā (Serbija un Melnkalne) sākās Eiropas čempionāts basketbolā vīriešiem. 
Latvijas izlasē iekļauti arī Ķekavas basketbola audzēkņi Aigars Vītols un Kristaps Janičenoks.

Ūdensslēpošana 
Ar labiem panākumiem Latvijas čempionātā startēja mūsu komandas pārstāvji Juris Grebže, 
izcīnot 9. vietu, un Juris Birznieks, kurš ieguva 19. vietu.

Katlakalna 
Tautas nams

uzsāk jauno sezonu un aicina ikvienu 
interesentu uz nodarbībām mūsu kolektīvos:

Mazo aktieru studijā
No 5 gadu vecuma un sākumskolas vecuma 
bērniem.
Nodarbības: trešdien, piektdien plkst. 14.00

Teātra sporta grupās
Jaunākajā grupā (no 10 gadiem) 
Nodarbības: trešdien, piektdien plkst. 15.30
Vecākajā grupā (no 14 gadiem)
Nodarbības: otrdien, ceturtdien plkst. 16.30

Bērnu teātris „Mēs” – šogad savā 10 gadu 
jubilejas sezonā aicina visu vecumu teātri 
spēlēt gribošus bērnus – lielajam teātra 
izrāžu virpulim (iestudēsim jaunas izrādes un 
atjaunosim jau spēlētās.)
Nodarbības: pirmdien, trešdien, plkst. 17.00

Tīņu deju grupa 
Nodarbības: otrdien, ceturtdien plkst. 16.00

Jauniešu teātra studija „Aija”
Nodarbības: otrdien, ceturtdien plkst. 17.30

Jauniešu deju kolektīvs „Katlakalns”
Nodarbības: otrdien, ceturtdien plkst. 20.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Savieši” 
Nodarbības: pirmdien, trešdien plkst. 20.00

Tālrunis uzziņām – 7938960

Mīļās jaunās māmiņas!
Katlakalna Tautas namā uzsāk 

darbību „Māmiņu klubiņš”.
Pirmo reizi tiksimies 21. oktobrī 

plkst. 15.00

Mēs piedāvājam tikšanās ar psihologiem, 
pediatriem, bērnu attīstības un veselības 
jautājumu speciālistiem – kopīgi ar mazuļiem 
atpūtīsimies, mācīsimies un darbosimies 
speciālistu, konsultantu vadībā.

Ņemsim vērā visus jūsu ierosinājumus, lai 
„Māmiņu klubiņš” kļūtu par jauku tikšanās 
vietu.Lūgums māmiņām līdzi ņemt maiņas 
apavus.

Sīkāka informācija pa tālruni 7938960 
(Katlakalna TN).

SATIKSME - PA APBRAUCAMO CEĻU 
Lai autoceļa "VIA Baltika" posma Ķekava - Iecava rekonstrukcijas laikā samazinātu satiksmes 

sastrēgumus, kopš 06.09.2005. transportlīdzekļu satiksme tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu 
Ķekava - Baldone - Vārpas - Stūri - Iecava.

Satiksme rekonstruējamā posmā tiks nodrošināta tikai speciālajam transportam - policijai, 
ātrajai medicīniskajai palīdzībai, ugunsdzēsējiem, informē VAS "Latvijas ceļi". Tāpat šo 
posmu varēs izmantot vietējie iedzīvotāji, kas dzīvo vai strādā remontdarbu zonā, kā 
arī sabiedriskais transports. Satiksmes ierobežojumi būs spēkā visu būvdarbu laiku - līdz 2006. 
gada novembrim.

Ceļu policija par situāciju uz šī ceļa posma ir informēta. Lai atvieglotu ceļu policijas 
darbinieku darbu un neradītu liekus pārpratumus, iedzīvotāji, kuri dzīvo šajā ceļa posmā  vai 
kuriem šajā posmā atrodas mazdārziņi, tiek lūgti izkopēt īpašumu apliecinošu dokumentu un 
ievietot to braucamā transporta logā.

AGITA EIZENBERGA,
Ķekavas pagasta padomes sabiedrisko attiecību speciāliste

aicina uz kursiem:
 UZŅĒMĒJDARBĪBA (11 mēneši)

*Uzņēmējdarbība; *menedžments; *personālvadība; *projektu vadība; 
*biznesa plāns; *lietvedība; *mārketings; *grāmatvedība; *likumdošana; 

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

 INTERJERA DIZAINS (7 mēneši)
No „0” līdz patstāvīgam projektam

 GRĀMATVEDĪBA (7 mēneši)
*Grāmatvedība; *nodokļi; *likumdošana; *darbs ar inspekcijām; *lietvedība; 

*biznesa plāns u.c.

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

*uzņēmējdarbība; *menedžments; *projektu izstrāde

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

*finanšu analīze u.c.

 DATORDIZAINS (4 mēneši)    WEB  LAPU IZSTRĀDE (3 mēneši)

 TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS ORGANIZĀCIJA  VIESNĪCAS DARBINIEKS 

 LATVIEŠU VALODA   ANGĻU VALODA   FRANČU VALODA

 KRIEVU VALODA

PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS 

CENTRS – STUDIJA 
un 

Kursus beidzot, atlaide, 
stājoties Baltijas Krievu Institūtā un Psiholoģijas Augstskolā !

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

INFORMĀCIJA

REKLĀMA

Ir sācies skolas laiks un arī sportošanas prieks.
8. septembrī Ķekavas vidusskolā notika sporta 
diena, kurā klases sacentās olimpiskajās 
stafetēs. Labākie rezultāti bija:

1. vieta
12. kl. (audzinātāja Inta Grīnberga)
9.c kl. (audzinātāja Nataļja Samsonova)
7. c kl. (audzinātāja Ginta Zuša)
5.c klase (audzinātāja Inese Saulkalne)

LINDA ZAĶE

2. vieta
10. kl. (audzinātāja Ligita Kociņa)
9.e kl. (audzinātāja Sandra Stole)
7.b kl. (audzinātāja Anita Tenisa)
5.b kl. (audzinātāja Harita Nēringa)
3. vieta
11.b kl. (audzinātāja Velta Volosovska)
8.b kl. (audzinātāja Valentīna Pakalna)
7.a kl. (audzinātāja Raina Šmite)
5.a kl. (audzinātāja Ina Jaunošāne).

Stafetes

Aicinām peldēt!
Bērnu un pusaudžu klubs „VAIROGS” aicina skolas vecuma 

bērnus uz peldēšanas nodarbībām.

Iepriekšēja pieteikšanās Ķekavas municipālajā policijā.
Nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 17 līdz 20 (šai laikā iekļauta 
aizbraukšana un atbraukšana no peldbaseina).
Pirmā nodarbība 3. oktobrī. Pulcēšanās municipālajā policijā pulksten 17.
Piesakoties jāiesniedz: 1. vecāku atļauja,

 2. ārsta uzziņa,
 3. fotogrāfija 3 x 4 cm.

Uz nodarbībām OBLIGĀTI jāņem maiņas apavi, ziepes, dvielis, mazgāšanās sūklis.
Nodarbības un transports bez maksas.

Sīkāka informācija Ķekavas municipālajā policijā vai 
pa tālr. 7937102, mob. tālr. 9416544 (Ainārs).

BALTIJAS KRIEVU INSTITŪTS
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PĒRK vēstures muzeja ierīkošanai senus 
lauku sētas sadzīves priekšmetus – mēbeles, 
darbarīkus, apģērbus utt. 
Tālr. 9633722, 9622722.

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos mazuļus

EVELĪNU LINDU GABRĀNI,
KRISTERU ČĀMĀNU,
ANSI CĪRULI,
LAURU ANNU BARANOVSKU,
ARTU RACIBORSKU,
KRISTAPU IVBULI

un viņu vecākus sirsnīgi sveic 
Ķekavas pagasta padome.

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 

LEONĪDA LEONARDA LIEPAS,
INTA LULLES,
GUNĀRA JĀŅA KALNIŅA,
INĀRAS ŽEIRES,
ILGAS BĒRZIŅAS

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

Ķekavas TV darbnīca ”LĪČUPES”
Nākotnes ielā 6
• veic T V-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.

Visu dienu caur rūpēm
māmiņa iet.
Kad es klēpī apsēžos,
māmiņa zied.
 (M.Misiņa)

Tavā elpā mierinoši siltā
Varbūt gaistu vientulības sniegs.
Bet tu klusē. Nakts un pelēks smiltājs
Reiz ikkatrai sirdij mieru sniegs.
 (Ē. Drēziņš)

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.

ESTERES 
FASHION GROUP
aicina interesentus no 12 līdz 
14 gadiem piebiedroties mūsu 
modes grupiņai!
Apgūsim:

 defilē,
 make up,
 stila mācību,
 kustību un deju,
 foto un aktierspēli.

Nodarbības notiek Ķekavas 
kultūras namā katru pirmdienu 
no plkst. 16 līdz 18 spoguļu 
zālē. Pirmā tikšanās 3. oktobrī.
Mēneša maksa 10 lati.

Tālr. 6320513 (Estere).

PATEICĪBA
Izsakām pateicību bijušajiem darba 

kolektīviem, radiem, draugiem, 
kaimiņiem, kas bija ar mums kopā, 

pavadot pēdējā gaitā 

JĀNI KRŪMIŅU.
Piederīgie

PĒRK senlaicīgus priekšmetus, kara laika armijas simboliku, 
monētas, sudrabu. Tālr. 6404141.

IZĪRĒ divstāvu privātmājā otro stāvu.  Tālr. 9497685.

PĀRDOD melnbalto grūsnu teli, nāks slaucama aprīļa 
beigās. Tālr. 7700383, zvanīt vakarā pēc plkst. 20.

MEKLĒJU mīļu auklīti 1 gadu vecam puisēnam Ķekavā. 
Tālr. 6565431.

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.

Skumju brīdī esam kopā ar 
JĀNĪŠA ADIJĀNA ģimeni, 

viņu mūžībā pavadot.

Ķekavas vidusskolas 1.a klases 
skolēni, skolotāji un vecāki

PIEAUGUŠAJIEM:
• klasisko deju kursi
• latīņamerikas deju kursi
• salsa

IK „Tīrības formula” veic visu veidu tīrīšanas darbus 
(logu mazgāšanu, grīdas segumu un mīksto mēbeļu 
tīrīšanu, ģenerālo tīrīšanu).  Tālr. mob. 9902490.


