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Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi, ko vēlamies teikt,   
Tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas 
rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko...
Tas ir Ziemassvētku laiks.

(V. Zemītis)

Laimīgu, 
panākumiem bagātu Jauno gadu! 

Lai nepietrūkst sapņu, ko piepildīt, mērķu, 
uz kuriem tiekties, 

darbu, kas dod gandarījumu! 

Ķekavas pagasta padome

ZINTAS ĒRGLES zīm.



Kā ik gadu, arī šogad 

Zie ma s svē tku pr iek š -

vakarā Ķekavā viesojās 

sa draudzī bas pagasta 

Vācijā – Bordesholmas 

delegācija. Ciemiņi bija 

ieradušies ar dāvanām 

un labiem vēlējumiem, 

un jauniem sadraudzības 

plāniem.
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APSVEIKUMI KONTAKTI

Mīļie Ķekavas pagasta iedzīvotāji!
2006. gads iet lēnām uz beigām. Sagaidot Ziemassvētkus un gadu 

miju, es vēlu Jums visiem visu to labāko un katram atsevišķi labklājību 
un veselību. Lai piepildās visas Jūsu vēlmes jaunajā gadā! 

Mūsu dzīvības pilnā, daudzpusīgi veidotā abu pagastu sadraudzība 
2006. gadā izpaudās vairākos kopīgos pasākumos. Jau 2006. gada 
5. janvārī Jaungada pieņemšanā Bordesholmā viesojās Ķekavas 
delegācija 27 dalībnieku sastāvā ar pagasta padomes priekšsēdētāju 
Dzintru Maļinovsku priekšgalā. Ķekavas mūzikas skolas mūziķes un 
meiteņu ansamblis iepriecināja klātesošos. Šā gada vasarā abu pagastu 
draudzības biedrības devās kopīgā braucienā gar Mozeles upi. 

Kaut vai šie divi pasākumi vien ir jau apliecinājums tam, cik dzīvīga 
un daudzpusīga ir mūsu sadraudzība.

Decembra sākumā savā tradicionālajā pirmsziemassvētku viesošanās 
reizē Ķekavā ieradās Bordesholmas delegācija. Pārstāvji no Bordesholmas 
pašvaldības un no Bordesholmas draudzības biedrības ielūdza Ķekavas 
seniorus uz tradicionālo kafijas pēcpusdienu. 

Viesošanās laikā tika pārrunāti kopīgie nākošā gada projekti, tādi 
kā praktikantu apmaiņa, sporta pasākums jauniešiem, piedalīšanās 
piedzīvojumu nometnē Zviedrijā, sociālo dienestu un aprūpju centru un 
senioru padomju pārstāvju pieredzes apmaiņa, kā arī sadarbība starp 
skolām.

Bordesholmas virsbirģermeistars Šmits-Rīhberga kungs, pašvaldības 
deputāti un visi Bordesholmas iedzīvotāji pievienojas šiem Ziemassvētku 
un Jaunā gada sveicieniem. 

Ar cieņu

Jūsu NORBERTS BAŠKE,  

Bordesholmas pagasta birģermeistars

Ar dāvanām un jauniem plāniem

Bordesholmas - Ķekavas sadraudzības biedrības 

priekšsēdētājs H. Adami Ķekavā atzīmēja savu 

75 gadu jubileju. Apsveicam!

Kā ik gadu, no Bordesholmas atceļojis 

Adventes vainags, kas visas svētku dienas 

rotās pagasta padomes ēkas vestibilu.

Kas ir novuss? To vācu delegācija 

uzzināja no Jura Firsta. Un 

novērtēja: lieliska spēle!

Arī senioriem veltīta pēcpusdiena, kurā galdus klāj un viesus cienā 

Bordesholmas kungi, pieder pie tradīciju klāsta.
Guntas LAPIŅAS foto

AR MŪŽĪGU CERĪBU  
Šķiet, ka vispazīstamākā Ziemassvētku vēsts ir tā, kas pirms 

2000 gadiem atskanēja eņģeļu dziesmā Betlēmes ganiem: “Gods 
Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.” Šis 
stāsts nav leģenda, tā nav cukursalda pasaciņa, bet satricinošs 
notikums, kas pārsteidz raupjos vīrus, kuri tumšā, aukstā naktī 
sargā savus lopus no plēsīgiem zvēriem. Atveras debesis, un vīri 
piedzīvo debesu būtņu gaviles un prieka pilno vēstījumu visai 
cilvēcei. Šī vēsts nāk kā milzu pārsteigums. Nakts vidū, aukstumā, 
brīdī, kad to neviens negaida, Dievs nāk pie cilvēkiem ar mīlestības 
vēsti.

Savādi, bet Dievs joprojām nāk ar šo vēsti pie cilvēkiem, arī 
šogad. Tā ir vēsts, kas šai konfliktu pilnajai pasaulei nes mieru; 
kas nemiera, rūpju, šaubu un nespēka nospiestiem cilvēkiem 
dāvā labu prātu – labu prātu vienam pret otru, labu prātu pret 
savu apkārtni, labu prātu pret savu tautu un valsti, labu prātu 
pret debesīm... Šī vēsts nenoveco, lai arī katru gadu Ziemassvētku 
vakarā atskan mūsu dievnamos, tā aizvien ir jauna, tā aizvien 
uzrunā miljoniem cilvēku sirdis, tā aizvien pārsteidz ikvienu, kurš 
tajā patiesi ieklausās, jo Mīlestība pārsteidz.

Patiesībā, mīlestība mums visiem ir tik ļoti vajadzīga. Tā ir 
vajadzīga kā ēst, pat vairāk, tā mums ir vajadzīga kā gaiss – gan 
bērniem, gan pieaugušiem, gan sirmā vecumā. Mēs ilgojamies pēc 
mīlestības, mēs gaidām to. Un tomēr, kad mīlestību saņemam, 
mēs esam priecīgi pārsteigti. Kāpēc? Tāpēc, ka patiesa mīlestība 
ir spontāna, tā ir brīva, tā uzlec kā jauna zvaigzne. Nevienu 
nevar piespiest mīlēt. Uzspiesta mīlestība uzdzen zosādu, tā 
nemaz vairs nav mīlestība, bet gan varmācība. Nepiespiesta, 
brīva, beznosacījumu mīlestība pārsteidz, tāda mīlestība neatstāj 
nevienu cilvēku vienaldzīgu – tā iepriecina, tā paceļ, tā pārveido.

Arī šajos Ziemassvētkos Dievs grib mūs pārsteigt. Svētvakara 
dievkalpo jumā mēs dzirdēsim to pašu veco stāstu par Jāzepu un 
Mariju, par viņu pirmdzimto dēlu Jēzu, par ganiem Betlēmes 
laukos, par eņģeļu dziedāšanu. Šajā stāstā nebūs nekā jauna, 
un tomēr, ja mēs ieklausīsimies šajā stāstā ar sirdi, tā samanīs 
to kluso, maigo, bezgalīgas mīlestības pilno vēsti no debesīm, kas 
pārsteidz, kas sasilda, kas liek ietrīsēties sirdij. Tā liek mums 
mainīties, tā it kā nemanāmi pārmaina mūsu dzīvi un dod mums 
jaunas cerības – tādas cerības, kas piepilda ne vien mūsu dzīvi, 
bet iesniedzas tālu pāri šīs pasaules robežām - mūžībā...

PĀVILS BRŪVERS,

Doles-Ķekavas ev. lut. draudzes mācītājs

Caur sveču gaismu

Tīru, maigu

No egles dāsnās sirds kas plūst,

Mēs jūtam Ziemassvētku laiku,

Kas dvēselē liek ledum lūzt...

Kas rūgtumu un šaubas kliedē, 

To svētījot, kas gaismai krāts,

Kas atkal cerēt liek un ziedēt,

Kā novēlējis Dieva prāts.

                                   (K.Apškrūma)

Gaišus, prieka pilnus, laimes apmirdzētus Ziemassvētkus!

Lai Jums sirdī svētvakara siltums un gaišas Jaunā gada gaitas!

Pārliecību tam, ko darāt, ticību tam, ko varat!

Laimīgu, saticīgu, ražena darba, iecerēm bagātu, veselīgu 2007.gadu!

Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja 

DZINTRA MAĻINOVSKA

Ir izbrists atkal cauri vienam gadam

No ievu kupenām līdz zaļam egles zaram,

No darbdienām pa rūpei līdzi nests,

Ar ļaudīm labiem viss uz labu vests.

Nāk atkal gads un nes uz pleca jaunus darba rītus,

Skats veras debesīs, kā gaismu meklējot.

Un cauri eglēm – tur pie debess juma

Mūs vada Dievs un baltais Piena ceļš.

  

 Gaišus un priecīgus Ziemassvētkus ik mājā un ģimenē!  

Radošu un panākumiem bagātu Jauno gadu!  

Lai svētku labie vēlējumi pārtop lielos un labos darbos!

IGORIS MALINAUSKAS,

 Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks 



INFORMĀCIJA
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KO LĒMA PAGASTA PADOME
PAR MAZNODROŠINĀTĀ STATUSU

24. novembra pagasta padomes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi „Kārtība, kādā ģimene 
vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”. Pilnu noteikumu tekstu publicēsim 
janvāra numurā.

PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
Piešķirts sekojošs finansējums: 10 maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā virtuvē – 

169.60 lati, apkures pabalsti 10 cilvēkiem – 520 lati, pabalsti malkas iegādei diviem cilvēkiem – 
100 lati, pabalsts krīzes situācijā – 50 lati, medicīnas pakalpojumu apmaksai 26 maznodrošinātiem 
iedzīvotājiem – 749.12 lati.

PAR IZMAIŅĀM DZĪVOKĻU KOMISIJĀ
Pamatojoties uz iesniegumiem, no dzīvokļu komisijas locekļa pienākumiem atbrīvota Līvija 

Vēbere, par komisijas locekli ievēlēta Antra Liepiņa.

PAR IZSLĒGŠANU NO PAŠVALDĪBAS BILANCES
Sakarā ar privatizāciju no pašvaldības bilances izslēgti 34 dzīvokļi Ķekavā un Valdlaučos.

PAR NODOKĻU PARĀDU DZĒŠANU
Nolemts dzēst bankrotējušo uzņēmumu iedzīvotāju ienākumu nodokļa parādus: SIA 

„Būvuzņēmums „Kontinents A”- 42.17 latus, SIA „Būvmontāžgrupa BMG”- 55.56 latus, SIA „Vivax 
Trading”- 105.04 latus, SIA „Brokmans”- 22.87 latus.

PAR ATĻAUJĀM KOMERCDARBĪBAI 
Dota atļauja veikala uzturēšanai un pirotehnikas tirdzniecība SIA „RIM 2”, kā arī vairākas 

individuālā darba atļaujas.

PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
Apstiprināts finansējums Bordesholmas delegācijas uzņemšanai – 1500 lati, Ziemassvētku 

koncerta rīkošanai Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcā - 250 lati, konteinera iegādei JPK „Vairogs”  tehnikas 
un inventāra novietošanai – 1100 lati.

PAR MĀKSLAS SKOLAS VECĀKU AUDZĒKŅU LĪDZFINANSĒJUMU
Noteikts, ka ar 1. decembri vecāku līdzfinansējums pirmsskolas grupās ir 6 lati mēnesī.  

PAR AMATU UN ALGU SARAKSTIEM
Apstiprināti  pagasta pašvaldības administrācijas, struktūrvienību, aģentūru un iestāžu 

darbinieku amatu saraksti un  amatalgu likmes, kas stāsies spēkā no 2007. gada 1. janvāra. 

PAR PAGASTA PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA TREŠĀ VIETNIEKA AMATU
Sēdē tika noraidīts deputātes L. Badūnes priekšlikums par pagasta padomes priekšsēdētāja 

trešā vietnieka amata izveidošanu.

PAZIŅOJUMS PAR TARIFA PROJEKTU 
SIA „Olekte” informē, ka iesniegusi Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes pagasta un 

Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu regulatoram (OOMS SPR) izvērtēšanai un apstiprināšanai 
Valdlauču un Rāmavas dzīvojamajos masīvos jaunu aukstā ūdens tarifa projektu.

Aukstā ūdens apgādes tarifs:
   0,428 Ls/m3 (bez PVN);
   0,449 Ls/m3 (ar PVN). 

Jaunais aukstā ūdens tarifs varētu stāties spēkā no 2007. gada 02. februāra.

PAR APKURES IZMAKSĀM  MĀJAI GAISMAS IELAI 19, K. 1
Atbildot uz 2006.gada 7.decembrī saņemto vēstuli, aicinām ielūkoties tabulā: 

Gads/novembris Tarifs MWh
Vidējā āra gaisa 
temperatūra C0

Siltuma 
patēriņš MWh

Apkures 
m2 cena

2004.11.
2005.11.
2006.11.

17,04
19,08
22,48

+ 0.8
+ 3,1
+ 4,3

30, 7
32,6
38,0

0,30
0,32
0,45

Analizējot rezultātus, redzam, ka pieaudzis siltumenerģijas tarifs (aptuveni par 25%, kas saistīts 
ar energoresursu sadārdzināšanos, kā arī ar materiālu cenu un darba algas celšanos) un līdz ar to 
apkures m2 cenas palielinās. Palielinājies ir arī siltumenerģijas daudzums apkures vajadzībām mājai. 
Iedzīvotāji par pārkurinātiem dzīvokļiem uzņēmumam “Ķekavas nami” novembra mēnesī nav 
sūdzējušies. 

Šīs maksājumu pozīcijas samazināšanai un regulārai kontrolei būtu nepieciešams mājas 
energoregulators, kas dzīvo šajā mājā un ir lietas kursā par iedzīvotāju vēlmēm, kas saistītas ar 
apkuri un karsto ūdeni. Uz šo brīdi šāda cilvēka mājā Gaismas ielā 19, k. 1 nav. Par jautājumiem, 
kas saistīti ar siltuma regulēšanu mājai, runājām iedzīvotāju sapulcē 2005.gada rudenī. Līdz šim SIA 
“Ķekavas nami” nav saņēmuši nevienu priekšlikumu vai ierosinājumu no mājas iedzīvotājiem par 
jautājumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti mājā.

Ceram uz turpmāku sadarbību!
Ar cieņu,

ĒRIKS LINTERS

“Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem ved mūs pretim kādam 

baltam klusumam, aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un 

pazaudēts, kas mums atkal no jauna jāatrod..."  (K.Skalbe)

Veselību, izturību, pacietību Jaunajā gadā!

 Deputāte LIENE VĪTOLA

Vecais gads steidzas, pat skrien prom. Un dienas tam līdz, 

un darbi tam līdz, un mēs, protams, arī. Paspēt, padarīt, 

pagūt un neatlikt uz nākamo gadu. Ak mūžs, cik daudz vēl 

steidzamā, kaut tikai svētku priekam nepaskrietu garām!

Un tomēr: pirms atnāk Ziemassvētki, pirms Vecais gads 

vēl laimes Jaunajam, pirms šampanieša glāzēs salīst prieks, 

cerība un sapņi, pirms, atmiņas raisot, eglītēs plīvo liesmiņas 

un daudzsološi dzirksteļo brīnumsvecītes – apstāsimies. 

Atskatīsimies uz aizejošo gadu un izvērtēsim, cik veiksmīgs 

tas bijis... kas ir izdevies, kas nav un kas ir palicis mūsos – no 

mūsu darba, no domām, atziņām un prieka. Izvērtēsim, no 

kā turpmāk vajadzētu atteikties, kādā virzienā virzīt savus 

spēkus un domas nākamajā gadā. 

Jaunajā gadā smelsimies spēku no prieka, ko dāvāsim 

viens otram ar siltu rokas pieskārienu, labu vārdu, draudzīgu 

smaidu – un prieks atgriezīsies desmitkārtīgi.

Cienījamie ķekavieši!

Lai Jums sirdī Svētvakara siltums un gaišas Jaunā gada 

gaitas!

Deputāte DAINA ŠULCE

Iesim viens otram tuvāk ar tīrām domām,

Iesim viens otram pretī ar mīlestību,

Dvēseles dzīlēs tik daudz mirdzošu dārgakmeņu,

Iziesim cauri visiem biezokņiem brīnumu pilnā pasaulē.

Savu laimi mēs veidojam paši. Lai Jūsu laiks jūs nepieviļ!

Līksmus Ziemassvētkus un gaišu, laimīgu, prieka pilnu 

Jauno gadu!

   Deputāts INĀRS BEĻINSKIS

Ziemassvētku gaidīšanas steigā, starp dāvanu pirkšanu 

un gada atskaišu rakstīšanu, mēs nereti aizmirstam pašu 

būtiskāko – Jēzus atnākšanu šajā pasaulē. Viņa klātbūtne 

mūsu dzīvi no ceļa naktī pārvērš par ceļu pretī dienai. Ne velti 

Ziemassvētku nakts ir saulgrieži, pagrieziena punkts. No šī brīža 

gaismas kļūs vairāk, tumsai soli pa solim, minūti pa minūtei 

būs jāatkāpjas. Kā sacījis izcilais domātājs kardināls Ņūmens: 

“Dievs nāk mums pretī tūkstoš soļus, taču viens solītis Viņam 

pretī mums jāsper pašiem.”

Novēlu Jums visiem atrast savu Ziemassvētku brīnumu!

Gaišus svētkus un Dieva svētītu 2007. gadu!

DAINIS JANSONS,

Ķekavas pagasta padomes deputāts 

no Kristīgi demokrātiskās savienības

Visas zemes takas zilgas

Šonakt sargā miera gariņš.

Tāli zvani... Klusas ilgas...

Rokās smaidošs egļu zariņš...

Visur viegliem, mīļiem soļiem

Senā svētku teika staigā.

Zvaigžņu acis atvērdama,

Debess atspīd zemes vaigā.

Daudz siltu staru dzīves saulei, daudz gaišu dienu un 

laimes stundu Jaunajā gadā!  

          ĶEKAVAS PENSIONĀRU PADOME 

PAR IELU ASFALTĒŠANU
„Mūsu Ķekavas” redakcijai piezvanīja Kļavas kungs, kurš vēlējās noskaidrot par 

Priežu un Smilšu ielu asfaltēšanu.
Kā pastāstīja pagasta padomes priekšsēdētāja Dzintra Maļinovska, minēto ielu asfaltēšana 

2006. gadā nebija plānota. Tās šogad noklātas ar cieto segumu – granti un smilti. 2007. gada 
pašvaldības budžets vēl nav apstiprināts, tāpēc konkrētu ielu asfaltēšanas plānus varēs precizēt 
tikai pēc tā apstiprināšanas.  

Aleju ciematā šogad prioritāte bija ielu apgaismojuma ierīkošana, kas ir gandrīz pabeigta 
(atsevišķos posmos darbi tiks pabeigti nākošajā gadā).

APSVEIKUMI
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APSVEIKUMI

Ziemassvētku pārsteigums!

Rādām ceļu Ziemassvētkiem 

Ar līksmu Ziemassvētku 

eglītes uguntiņu 

aizdegšanu 9. decembrī  

svētku gaidīšanu aizsāka 

Katlakalna tautas nama 

saime.

Līksmībā piedalījās un 

fotografēja - 

AGATE ARHINOVIČA,

Augstskolas “Turība” studente

Mākslinieka Jāņa Anmaņa 

zelta trioles skan:

Ziemas ziedos

Aiziet vientulība

Mīlas alkas

Visa pasaule zied

Kad Tu uzsmaidi

Tas mīlas zelts

Lai mums izdodas vairāk uzsmaidīt 

citiem un arī sev! 

Ķekavas mākslas skolas direktore 

INGA ZĀLĪTE - CĒRŪZE 

Ziemas un Saulgriežu kalnā

Saule un cilvēki kāpj - 

Pārlūkot darbus, kas veikti,

Sagaidīt jaunos, kas nāk.

Priecīgus, gaišus, saticīgus 

Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu 

Jums novēl

ĶEKAVAS PAGASTA SOCIĀLĀ 

DIENESTA DARBINIEKI

Ziemassvētku vecīti,
Dāvā mums ko siltu –
Tikai tādas cerības,
Kuras nepieviltu.
Dāvā drusciņ laimītes
Un mazlietiņ spīta,
Lai mēs tevi priecīgi
Citgad sagaidītu.

Sniega baltumu, egļu zaļumu, mājas 

siltumu un mieru Ziemassvētkos un 

Jaunajā gadā!

Rajona interešu izglītības metodiķe,

deju kolektīvu “Ieviņa”, “Pie Daugavas”  

un “Daina” vadītāja 

DAINA MARIJA ZOZUĻA 

Lai katrs jauns rīts atnes ko nezināmu...
Lai katra diena steidz satvert un piepildīt to,
Lai vakars atalgo ar prieku un mieru!
Lai Jaunajā gadā piepildās tas, 
Kas vecajā meklēts un neatrasts.

Veiksmi, panākumus un saticību Jaunajā 

2007. gadā visiem ķekaviešiem novēl

 ĶEKAVAS UN BORDESHOLMAS 

DRAUDZĪBAS BIEDRĪBA

Kad pusnakts stunda zvaigznēs pārvērš pārslas
Un namu dzegās smaidošs kļuvis sniegs, 
Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu
Un tas ir Jaunais gads, 
Un tas ir svētku prieks! 
           (S. Kaldupe) 

Ziemassvētku svētību un Jaungada 

prieku – visa nākamā gada garumā!

LEONS MARKELOVS,

 Kekavas municipālās policijas 

priekšnieks 

Šim vakaram spožākās zvaigznes,
Šim vakaram baltākais sniegs. 
Bet spožāks par svecītēm eglītē
Lai sirdī nāk cerību prieks.

Siltus un mīļus Ziemassvētkus, sapņu un 

cerību piepildījumu Jaunajā gadā!

ĒRIKS LINTERS,

SIA “Ķekavas nami” direktors 

VSAA – TEPAT ĶEKAVĀ
Ar 13. decembri Ķekavas pagastā Gaismas ielā 

19, k. 8 uzsācis darbu Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) klientu pieņemšanas punkts.

Darba laiks: 

 • Pirmdiena     9.30 – 18.00
 • Otrdiena       8.30 – 17.00
 • Trešdiena      8.30 – 17.00
 • Ceturtdiena  8.30 – 17.00
 • Piektdiena    8.30 – 17.00

Punkta atvēršana ir ķekaviešiem ievērojams 
ikdienas gaitu atvieglojums, jo turpmāk vairs 
dažādu formalitāšu un dokumentu kārtošanai 
nebūs jādodas tālajā ceļā uz Siguldu. Jau pirmajā 
darbdienā apmeklētāju netrūka.

 GUNTAS LAPIŅAS foto

NOTIKUMS

To Ķekavas pagasta jaunajai paaudzei sagādāja SIA „Maksima Latvija“, Ziemassvētkos dāvinot gandrīz 
pusotru tūkstoti rotaļietu 5 – 6 gadus vecajiem bērniem, kancelejas preces katrai pirmsskolas iestāžu grupiņai, 
kā arī ekskursiju  uz Klaipēdas Jūras muzeju un Kuršu kāpām. Ekskursijā pavasarī vedīs klubs „Vairogs“, aicinot 
līdzi bērnus ar īpašām vajadzībām un viņu vecākus. Sekojiet informācijai un posieties ceļā!

Paldies „Maksimas“ Ziemassvētku vecītim! Lai viņam gaišs dāvināšanas prieks!

 LEONA MARKELOVA foto
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Ziemassvētki ir labestības, dāsnuma un ģimenes 
svētku laiks, tāpēc vislabāk tiem gatavoties kopīgi, 
gatavojot pārsteigumus un dāvanas citiem un sev, 
zīmējot un veidojot, cepot piparkūku namiņu. Tā 
Ziemassvētku smarža ieplūdīs ne tikai telpās, bet arī 
sirdīs.

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta “Bērns 
un ģimene kā vērtība” ietvaros privātskolā “Gaismas tilts' 
97” no 13. - 21. decembrim notika pasākums “No sirds uz 
sirdi – visi kopā”.

Svētku gatavošanās laikā skolēni kopā ar vecākiem 
un vecvecākiem, strādājot radošajās darbnīcās, gatavoja 
eglīšu rotājumus un telpu dekorējumus, veidoja dārza 
figūras, lēja sveces, cepa piparkūkas un iestudēja 
priekšnesumu Ziemassvētku ģimenes koncertam.

Īpašu prieku ikvienam sagādāja sportiskas aktivitātes, 
tādēļ projekta noslēgumā visus aicinājām jautrā un 
atraktīvā izbraucienā ar slidām.  

PRIVĀTSKOLAS “GAISMAS TILTS 97” 
AKREDITĀCIJA

Akreditācijas komisija - eksperti: Elejas vidusskolas direktore Sarmīte Balode, Allažu pamatskolas direktore Sandra 
Tukiša, Rīdzenes pamatskolas direktore Antra Žukovska, Rīgas 30. vidusskolas direktore Ņina Jakova, privātskolas 
“Patnis” mūzikas pedagoģe Jogita Līga Strade pēc 21 kritērija novērtēja mūsu skolas darbību ar atsauksmēm 
„Labi” un „Ļoti labi”.  Tika atzītas skolas darba stiprās puses: aktīvs, radošs mācīšanas process; sistemātisks darba 
vērtējums, ikmēneša starpvērtējumi; svešvalodu mācīšana; atbalsts un uzmanība skolēna personības attīstībai; 
daudz interesantu un daudzpusīgu ārpusskolas un ārpusstundu pasākumu; audzināšanas un ārpusstundu darba 
organizācija; visi audzēkņi dzied korī; skolēni skolā un tās apkārtnē jūtas droši; jūt piederību savai skolai un lepojas 
ar to; laba sadarbība ar vecākiem; demokrātiska un brīva gaisotne skolā; kvalificēts, radošs skolotāju kolektīvs; 
skolotāju sadarbība mācību procesā un mācību un ārpusstundu pasākumu organizēšanā.

Liels pluss ir arī pozitīvas skolas absolventu atsauksmes par skolas darbu un sniegtās izglītības kvalitāti, kā arī  
skolas dalību Ķekavas pagasta sabiedriskajā dzīvē. 

Paldies!
Pēc labi paveiktā darba gribam lielu paldies teikt visiem skolotājiem un skolas darbiniekiem. Tik daudz labu 

vārdu vienkopus  sen nebijām dzirdējušas (komisijas ikvakara ziņojumos). Ikdienas darba steigā dažkārt liekas 
pašsaprotams viens vai otrs paveiktais darbs, bet tikai katra ieinteresētība un radošā darbība  rada skolu dzīvu - 
tādu, kāda tā ir šobrīd.

Paldies vecākiem, kas aktīvi piedalījās anketēšanā, par labo skolas darba novērtējumu, par ieteikumiem un 
objektīvu kritiku. Īpašs paldies Sandrai Stolei par vecāku viedokļa izteikšanu komisijai.

Paldies mūsu bērniem, īpaši skolēnu pašpārvaldei!
Paldies Ķekavas pagasta padomei.

Privātskolas “Gaismas tilts 97” direktore ILVITA ŠVĀNE,  
direktora vietniece mācību darbā ANDA KNOSPIŅA

No sirds uz sirdi... Raudzīties drošu skatu,

Paturēt siltumu smaidā,

Nosargāt laimi sirdī,

Gribēt mazliet vairāk par gribu,

Starot mazliet tālāk par staru,

Mīlēt ar mīlestību.

Lai klusie Ziemassvētki ienes Jūsu 

dvēselē mieru un lai Jaunajā gadā 

Jūs pavada dzīvesprieks un dziļa 

apņēmība paveikt iecerēto! 

SIA “Dālderi” prezidents MĀRIS ŠOPS

Lai katram gadam
laimes brīdis savs,
lai katram rītam
sava gaiša mala
un sava laimes sala.

(P. Jurciņš)

Gaišus, klusus Ziemassvētkus!

Labām domām un labiem darbiem 
bagātu Jauno 2007.gadu!

Ķekavas novadpētniecības muzeja 

vadītāja INĀRA RUMBINA

Lai Tavs vārds ar dzīvi
Un ar cilvēkiem
Vienmēr ir savienots,
Un labā darīšana
Šajā pasaulē ir 
Ir Tavas dvēseles gods.

                    (K. Apškrūma)

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 
Jauno gadu!

 Doles saviesīgās biedrības valdes vārdā        

 ELGA AUZIŅA

Paveikt nepaveicamo,

Saglabāt neiespējamo,

Par spīti ikdiedišķībai –

Uzplaucēt brīnumu dzīvē.

Par spīti grūtumam –

Laimīgiem būt.

/L. Brīdaka/

Sveicam savus lasītājus Ziemassvētkos 

un novēlam laimīgu jauno gadu !

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA

APSVEIKUMIPROJEKTS

Tikai dodot citam, mēs varam patiesi izjust Ziemassvētku patieso būtību. Dāvināšanas prieku mums sagādās 
mūsu pašu veidotās un gatavotās dāvaniņas Krimuldas rehabilitācijas centra bērniem.

Privātskolas “Gaismas tilts' 97”
direktore ILVITA ŠVĀNE 

Lai Jaunais gads un Ziemassvētku nakts

Kā brīnums nāk un prieku sirdī lej.

Lai atnes laimi dvēselei un mieru pasaulei.

Cerībām - zaļas egles sīkstumu,

Darbiem - dvēseles mūžību,

Domām - Ziemassvētku sniega baltumu!

Pļavniekkalna sākumskolas kolektīvs

 Lai ziemassvētku prieks valda katrā 

no mums!  Lai sirds siltums sasilda 

ikvienu, ko satiekat ceļā. Lai acis saskata 

gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu, 

lai Jaungada brīnums vispirms 

notiek mūsos!

 Priecīgus, gaišus Ziemassveetkus un 
panākumiem bagātu Jauno gadu!

 Katlakalna pasta nodaļas darbinieki

Veikals SIA "Pie Daugavas" sveic 
Katlakalna un Ķekavas iedzīvotājus! 

Gaišus Ziemassvētkus! 
Labiem nodomiem un darbiem bagātu 

Jauno gadu!

 GUNTAS LAPIŅAS foto
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AICINA DARBĀ

Konkursa mērķis.
1. Attīstīt skolēnos radošās spējas.
2.   Radīt iespēju katram izpaust savu talantu, 

prasmes un iemaņas dzejoļu rakstīšanā.

Konkursa rīkotāji un vērtētāji.
• Ķekavas novadpētniecības muzejs.
• Ķekavas vidusskolas latviešu valodas un 

litera tūras skolotāji.

Konkursa dalībnieki.
• 5.-7.klašu skolēni
• 8.-9.klašu skolēni
• 10.-12.klašu skolēni
• Pieaugušie

Radošo darbu forma.
• Dzejolis

Tematika.
• pēc autora izvēles

Lai Ziemassvētku brīnums
Tev neiet garām rīt.
Lai tavās siltās plaukstās
Laimes zvaigznes krīt!

Lai Ziemassvētkos
Tev sveču liesmu plaukums zied!
Uz Jaunā gada sliekšņa
Tavs sargeņģelis dzied!

              (V.Kokle - Līviņa)

Priecīgus Ziemassvētkus! 

Lai Jaunais gads katram ģimenē 

ienes saticību, mīlestību un labestību! 

Sirsnīgi sveicam visus mūsu 

bibliotēkas lasītājus Jaunajā gadā!

Katlakalna bibliotēkas darbinieces

DAIGA un HELĒNA

Laimi, veiksmi, līksmu prātu,
Jaunā gadā ieejot,
Gaišas domas, veselību,
Visu gadu dzīvojot!

Visiem stipru veselību, cerību, klusu 

svētku prieku un ticību nākotnei!

DZINTRA SĪGA

Zvaigznes staro tik augstu, augstu.

Sasildi zemi ar savu plaukstu,

Ar savu sirdi, ar savu gribu,

Ar savu karsto mīlestību.

Tad jau ziema neliksies spīva,

Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.

Tur jau tas brīnumu brīnums ir slēpies...

/M. Bārbale/

Lai katrā sirdī un mājā ienāk balts, 

svētīts Ziemsvētku prieks!

Lai Jaunais gads atnes visiem 

veselību, saticību, pārticību un laimi! 

Katlakalna Tautas nama kolektīvs

Pa gaisu virpuļo balts sniegs

Vējš pārslu vītnes rūtīs sakar,

Klāt ziema-bērnu baltais prieks,

Klāt Ziemassvētku gaišais vakars.

/J.Osmanis/

Priecīgus svētkus un veiksmīgu Jauno 

gadu Jums novēl  

 viesu nams “SVELMES”

Lai jums visiem katra nākamā gada 

diena nāk ar jaunām, labām, spēcīgām 

domām! Un būsim iecietīgāki, laipnāki, 

izpalīdzīgāki viens pret otru. Pierādīsim 

visiem tiem, kuri saka, ka latvieši var būt 

tikai skaudīga, nenovīdīga un neuzņēmīga 

tauta - tā nav taisnība! 

Novēlu Jaunajā gadā katram Ķekavas 

iedzīvotājam mīlestību, veselību un 

pašam savu pili!

VALDIS VIPULIS, 

"VV Nekustamie Īpašumi"

Ķekavas pagasta padome izsludina konkursu
 uz sociālā darbinieka vietu darbā ar sociālā riska ģimenēm.

Prasības pretendentam:
1.  augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā;
2.  vismaz divu gadu pieredze sociālajā darbā ar riska ģimenēm;
3.  prasme strādāt komandā;
4.  prasme strādāt ar datoru.

Pretendentus lūdzu pieteikties līdz šī gada 28. decembrim Ķekavas pagasta padomē pie sekretāres 
vai pa e- pastu: socdienests@kekava.lv.

Pieteikumā lūdzam iesniegt dzīves aprakstu un motivācijas vēstuli.
Sīkāku informāciju var iegūt zvanot pa tālruni: 7935814

KONKURSS

Katrs gads aiz sevis atstāj priekus, 

pārdzīvojumus - gan labus, gan sliktus, 

uztraukumus, asaras un daudz tāda, ko 

vārdos nemaz nevar pasacīt. Taču viss, kas 

mūs neiznīcina, mūs padara stiprākus. 

Tādēļ jaunajā gadā novēlu būt stipriem un 

laimīgiem, un realizēt jaunus vai jau sen 

iesāktus sapņus!

DACE RĪTIŅA

Skolēnu un pieaugušo radošo darbu – dzejoļu – konkursa nolikums

“Esi dzejnieks!”
(O.Vācietis)

Konkursa noteikumi.
• Konkurss notiek 2006./2007.m.g. (līdz mācību gada 

beigām)
• Autori darbus iesniedz līdz katra mēneša 10.datumam 

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

• Dzejolim jābūt datorrakstā. Jānorāda autora vārds, 
uzvārds, skola, klase, ja autors nav skolnieks, tad 
vecums, nodarbošanās.

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

• Darbus vērtēs žūrijas komisija katrā dalībnieku grupā 
atsevišķi.

• Labākos dzejoļus publicēs avīzē „Mūsu Ķekava”.
• Konkursa noslēguma pasākums un autoru apbal-

vo šana notiks 2007.g. Dzejas dienu pasākumā 
(septembra 1. pusē).

Balvas
✓ Grāmatas       ✓ Ekskursija uz Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeju.

AFIŠA

Muzikālo noskaņu un danču ritmus radīs grupa “Tip-Top”

Ieeja - 5Ls
Bērniem - 2.50Ls

Vietu rezervēšana pie galdiņiem Katlakalna TN
Tel. 7938960

Vietu skaits ierobežots
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Nekustamo īpašumu birojs
tagad arī Ķekavā

”KODOLĀ”.
Vēlaties pārdot vai nopirkt:
 • Zemi,
 • Dzīvokli?
Nepieciešamas:

 • Juridiskās konsultācijas?
Mēs Jūs gaidām !

Ķekavā, ”KODOLS”, Nākotnes iela 2, 
Tel. 7937785; mob. 9133529; 9211179

- Bērnu istabas. Piedāvājam alternatīvu 
iespē ju pirmsskolas iestādei no 1,5 – 4 gadiņiem. 
Īpaši individuāla pieeja katram bērniņam. 
Tāpat piedā vājam mācību programmu, kas 
pielāgotas katram bebim. Tiek padomāts arī 
par iekārtojumu  un vides atbilstību mazuļiem. 
Un, protams, ar mazajiem ikdienā darbojas 
specializēti pedagogi gan ar izglītību, gan 
pieredzi.

Īpaši aicinām Ķekavas bērnus janvārī uz mūsu BeBe attīstības centra atklāšanu. Šobrīd 
notiek arī reģistrēšanās un pieteikšanās grupās bērnus istabā Pārdaugavā, uz nākamo 
gadu Ķekavā. 
- Neatliekamos brīžos piedāvājam ‘’ugunsdzēsējauklītes’’.  
Arī Ķekavas auklītes ir iespējams sarunāt!
- Dažāda veida pulciņi, ansamblīši, valodu kursi gan lieliem, gan maziem. Īpašs 

piedāvājums ir bērna attīstības novērtēšana un novērošana, ko veic BeBe speciālists  
un dod arī rakstveida atbildi.

Notiek pieteikšanās bērna attīstības novērtēšanai uz janvāri Ķekavas BeBe attīstības 
centrā!
- Pasākumi, tematiskie vakari mammām.
- Dažāda veida pasākumi gan lieliem, gan maziem. Piedāvājam gan savus scenārijus, 

gan uzklausām Jūsu vēlmes. Varat izvēlēties arī vienu no mūsu telpām. Svinības 
nedaudz ārpus Rīgas –svaigā gaisā, vai arī Rīgas čaloņā. Jautrības bērniem, vai 
romantiski vakari vecākiem.

Ķekavas bērniem un vecākiem piedāvājam pieteikties pasākumiem janvārī BeBe 
attīstības centrā, kur varēst ne tikai baudīt vadītāja radošo garu, bet arī pirts garu!
- BeBe nieciņu bodīte. Piedāvājam iegādāties kādu no mūsu pašdarinātiem nieciņiem  

jeb dāvaniņām. Atradīsiet romantisku pārsteigumu, vai arī sirdij un bērniem tuvu 
lietiņu, kas kļūs tuva dvēselei.

- BeBe kurjerpasts. Līdz ar mazo nieciņu iegādāšanos varat arī izvēlēties mūsu 
kurjerpastu, lai iepriecinātu savus bērnus, mīļoto cilvēku vai arī draugus un paziņas! 
Pēc Jūsu izvēles mazo  BeBe dāvaniņu atvedīs kāds pasaku tēls, filmas varonis, vai 
Jūsu izdomāts fantāziju tēls.

Sīkāku informāciju varat saņemt mūsu mājas lapā www.bebe.lv vai zvanot pa 
tālr.  27000970.

BeBe zina, kur laimes lācis mājo!

REKLĀMAVIDE

SIA ‘’BeBe’’ ir uzsākusi savu 
aktīvo darbību. Darbojamies 

dažādos virzienos:

Ziemassvētku sveicienus sūta Rozija!

Mākslas vingrošana 
Jau desmito gadu Ķekavas sporta klubā notika mākslas vingrošanas sacensības mākslas 

vingrošanā „Ķekavas kauss”. Šogad sacensībās startēja dalībnieces no Rīgas, Liepājas, Tukuma, 
Jūrmalas, Olaines. 

Grupu vingrojumos kopumā  uzstājās  24 komandas, no Ķekavas startēja 5 komandas. 
Mūsu sportistes 3. sporta klasē izcīnīja 7. vietu, bet 1. sporta klasē – 5. vietu.

Individuālajā programmā startēja 78 dalībnieces, kur Anastasija Samsonova ieguva 6. vietu, 
Laura Briede izcīnīja 4. vietu.

Par absolūto turnīra čempioni kļuva Marina Kisluhina no Liepājas.
Paldies mūsu komandu trenerēm Natālijai Čekitai, Ritai Harlapai, Vitai Mikitanovai un Ainai 

Ancītei par ieguldīto darbu.
LINDA ZAĶE

Basketbols
Ķekavas sporta namā 12.decembrī notika Rīgas rajona sporta spēles basketbolā "Oranžās 

bumba" fināls. Sacensības notika divās vecuma grupas - lidz 15 gadiem un līdz 11 gadiem. Visās 
vecuma grupās uzvarēja Ķekavas komandas. 

Cīņā par 1.vietu vecākās grupas meitenes ar 35 : 13 pārspēja Carnikavas komandu. Komandā  
spēlēja Megija Bula, Kristīne Stendzeniece, Kate Borodavko, Egija Mičule, Kristīne Pusvilka, 
Sintija Mangule, Evija Bautra, Alīna Lalsere, Valerija Guseva un Vija Guseva. Trenere Sarmīte 
Čapa.

Vecākājā grupa zēniem cīņā  par 1.vietu ar 62 : 43 tika uzvarēta Ādažu vidusskolas komanda. 
Ķekavas komandā spēlēja - Nauris Miezis, Rihards Indrevics, Reinis Šulcs, Niks Gūtmanis, Oskars 
Juhnevics, Jānis Hofmanis, Emīls Kuningas, Kristaps Stilve, Kristiāns Poriņs, Toms Lagzdiņš. 
Treneris Andris Eglītis.

Jaunākajā grupā finālā atkal uzvarējām ādažniekus  ar 43 : 25. Par čempioniem kļuva Aksels 
Freimanis, Reinis Novickis, Niklāvs Freimanis, Leonīds Tumulans, Kristaps Iljins, Dainis Dīķis, 
Aigars Mangulis, Sebastians Plaudis, Dzintars Krūka, Kristians Miļūns, Kristofers Rutmanis, 
Rūdolfs Priede, Edijs Viļumsons, Nauris Stašāns un Maksims Kirs. Treneris Andris Eglītis.

Visas komandas pārstāvēs Rīgas rajonu Vidzemes novada sporta spēlēs. Veiksmi viņiem un 
pārējiem Ķekavas sportistiem 2007.gadā!

ANDRIS EGLĪTIS

Šī mazā sunīte ir viena no tiem 11 bezpalīdzīgajiem pāris dienas vecajiem kucēniņiem, 
kurus, bezsirdīga un nežēlīga cilvēka izmestus, novembra sākumā atrada Beitiņu ceļmalā. 
Ar Dzīvnieku aizsardzības biedrības „Dzīvnieku SOS” un „Dzīvnieku drauga” darbinieku 
pašaizliedzīgu gādību, ar labu cilvēku saziedoto finansiālo atbalstu mazuļi izmisīgi cīnījās 
par vietu šai pasaulē. Diemžēl ne visiem tas izdevās, tomēr dzīvības cīniņā uzvarējušie  
mundri un apaļi sagaida savus pirmos Ziemassvētkus. 

„Dzīvnieku SOS” saka sirsnīgu paldies visiem, kas palīdzējuši humānajā dzīvnieku 
aizsardzī bas darbā, sevišķi Ķekavas pagasta padomes deputātiem Ināram Beļinskim un 
Igorim Malinauskam! Paldies Ņinai Timermanei par palīdzību dzīvnieku patversmei!

Ziemassvētkos un jaunajā gadā neaizmirsīsim mūsu mazos brāļus, kuriem klājas slikti 
un kuri nevar paši sevi aizstāvēt!

Laba sirds ir visa sākums...
DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA “DZĪVNIEKU SOS”

SPORTS

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.

SIA ‘’NIKRA’’, Rīgā, Baznīcas ielā 8 – 3, LV-1010

Tel.: 7217354; 8374610. Info@nikra.lv;  www.nikra.lv

Visa veida darījumi ar nekustamo īpašumu:
 pirkšana    pārdošana    noma    īre.

Palīdzēsim noformēt dokumentus, sniegsim konsultācijas un 
palīdzēsim noformēt Jums izdevīgāko kredītu!

Gaida saimnieku! 
Uz Bauskas šosejas pie pagrieziena uz Valdlaučiem atrasts mazs ruds sunītis, 

līdzīgs špicam ar sirmu purniņu, apmēram 10 gadus vecs. Sunītis nogādāts 
patversmē „Dzīvnieku draugs”,  tālr.7500491.

    
Pavecs, melns ar rudu, vilkveidīgs suns ar mazām, apaļīgām ausīm, pazems un 

drukns, nolaista aste ar galu uz uz augšu, spalva – pabieza, bet ne gara, staigā it 
kā ar stīvām pakaļkājām, pāris dienas uzturējās māju „Salas” tuvumā. Informācija - 
Linda, tālr. 29565652.

Jums ir kādi sev tuvi videomateriāli videokasetēs? SMF SIA “Kalks” 
piedāvā:
✓  Video kasešu (VHS) pārrakstīšanu DVD diskos!
✓ Video montāžu! 
✓ Trīs dimensiju attēlu veidošanu!
✓ Logotipu izveidi!

Telefons: 29865803          e-pasts: kalkskg@inbox.lv

PAZIŅOJUMS
Sakarā ar vairākām sūdzībām par suņu turēšanu dzīvei nepiemērotos apstākļos 

Ķekavas municipālā policija kopā ar Dzīvnieku SOS un veterinārārstu jaunajā gadā veiks 
pārbaudes visā pagasta teritorijā.

Neaizmirstiet parūpēties par četrkājainajiem draugiem! Viņiem sāp un salst tāpat kā 
mums.



JAUNUMUMI SIA „BERTAS NAMS 
BIŠUMUIŽAS VETERINĀRAJĀ 

APTIEKĀ”
1. Penergetic K- pēc speciālas tehnoloģi-
jas apstrādāts bioloģisks preparāts, kas 
pare dzēts lietošanai:
• Dārzos (komposta veidošanai).
• Uz lauka pēc ražas novākšanas (zaļajai 

kompostēšanai).
• Kūtīs (mikroklimata uzlabošanai).
2. Penergetic W (akām) – ekoloģiski tīrs 
preparāts, kas pozitīvi ietekmē grunts-
ūdeņu dabiskās pašattīrīšanās spējas.
3. Penergetic W (virsējiem ūdeņiem) - 
paredzēts: dīķu, baseinu, dekoratīvi dārza 
baseinu) attīrīšanai.
4. Penergetic T – ekoloģiski tīra, pēc 
spe ciā las tehnoloģijas apstrādāta lopbarī-
bas piedeva, kas harmonizē vielmaiņas 
procesus dzīvnieku organismā.
5. Profesionāla suņu barība no Vācijas.
6. Efektīvi grauzēju iznīcināšanas līdzekļi.

Rīgā, Bauskas ielā 145 
(ieeja pa Gulbju ielu pie 10. tramvaja galapunkta).

Tel. 7620996, mob. 9100562.

APSVEIKUMI SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 

NADEŽDAS SIDORENKO (dz. 1941. g.),
ANNAS ŠPIĻEVSKAS (dz. 1923. g.),
DMITRIJA KUZENKINA (dz. 1939. g.),
JĀŅA ĀŽEĻA  (dz. 1947. g.)

aiziešana mūžībā. 
Pagasta padome izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem. 

Šalkšu kā vējš tajā birztalā,
Skanēšu putnu dziesmās,
Atmiņas mirdzēs kā pavediens
Dziestošā vakara liesmā.

LĪDZJŪTĪBA

Ķekavas pagasta interneta mājas lapa: www.kekava.lv
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PĒRK zemes gabalu privātmājas celtniecībai. 
No īpašnieka. Tiešais pircējs. Tālr. 9236570.

PĒRK ZEMI apm. 5 ha piemājas saimniecībai. 
Bez starpniekiem. Tālr. 27115167.

PĀRDOD ZEMI: Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, 
Rāmava 1557 k v.m., visas komunikācijas. 
Cena 120 EUR/kv.m. e-mail : ints@nikra.lv, 
tālr. 29111856.

PĀRDOD apbūves gabalu Ķekavas pagastā 
Loriķu laukā, 1350 kv.m, iespējamas visas komu-
ni kā cijas. Cena 25 Ls par kv.m. Tālr. 29133529.

PĀRDOD apvienotus vienistabas un divistabu 
dzīvokļus. Var pārdot atsevišķi. Tālr. 26527001.

PĀRDOD dušas kabīni (90 x 90), pusapaļa, 
augsts paliktnis, sēžamā, jauna, pilns komplekts, 
steidzami, lēti, palīdzēšu piegādāt. 
Tālr. 22374043.

PIEDĀVĀJU BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU – 
veselības un svara korekciju līdz Jums vēlama-
jam rezultātam. Iegūtā rezultāta stabilizācija. 
Jūsu konsultante INTA, mob. tālr. 29638987.

STEIDZĪGI VAJADZĪGI celtnieki, apmetēji, 
santehniķi, namdari, meistari darbam ar 
flīzēm, reģipsi, tapetēm. Tālr. 26990287.

PĒRK līdz 1980. gadam ražotus motociklus 
(kross, enduro) un to detaļas. Tālr. 26751108.

PĒRK senlaicīgus priekšmetus ,  gleznas, 
monētas, medaļas, sudrabu, ordeņus (Ļeņina – 
350 Ls, Tautu draudzības – 130 Ls, Oktobra 
revolūcijas 90 Ls, Darba slava II pak. – 90 Ls, 
I I I  pak.- 20 Ls) , cara laika zelta monētas. 
Tālr. 26404141.

MEKLĒJAM auklīti Rāmavā jaukam 10 mēnešus 
jaunam puisītim. Darbs uz nepilnu slodzi. Samaksa 
pēc vienošanās. Tālr. 29285699, 26535224.

AUKLĪTE PIEDĀVĀ SAVUS PAKALPOJUMUS. 
I r  s p e ci ā l ā  i z g l ī t ī b a  u n  d a r b a  p i e r e d z e . 
Tālr. 29931120, 29404523.

INESES OLIŅAS PEDAGOGA 
PRIVĀTPRAKSE PIEDĀVĀ:

- angļu valodas apmācību pieaugušajiem 
individuāli;

- angļu valodas privātstundas skolēniem;
- angļu valodas apmācību grupās. 

Nodarbības notiek Ķekavā, darbdienu 
vakaros, 2 reizes nedēļā.

Sīkāka informācija 
pa tālr. 29127958 vai 7937964.

FIRMAI “VERA”
steidzīgi vajadzīgi gatera 

strādnieki, taras dēļu zāģēšanai.
 Apmaksa pēc padarītā apjoma. 

Firmas adrese: Katlakalns, Ķekavas 
pagasts, Rīgas rajons (kokapstrāde).

Tālr./fakss 7938815, 
mob. tālr. 29216964.

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos mazuļus

AGNESI ZIEDIŅU,
ESTERI PURKALĪTI,
POLINU VORONKO,
KRISTERU GABRIELU BITI,
JĒKABU ZELMENI,
MATĪSU BĒRZIŅU,
ALEKSANDRU SĪGU,
EMĪLU SVENU ĶEZBERI,
VARVARU ZALUCKU,
AMĒLIJU VĪMANI 
un viņu vecākus sirsnīgi sveic 
Ķekavas pagasta padome.

Lai jau aiziet maiji,
Ziedos noreibst pļavas!
Daudzām maija naktīm
Mūžs ir bijis īss.
Dārgākas par tām man
Salnu skartās kļavas,
Ilgais zvaigžņu mirdzums
Rudens debesīs.

        /O. Rikmanis/

Sirsnīgi sveicam
AIJU ARSEŅJEVU,

 MARIANNU ROSTOVU, 
ZOJU PUČKOVU, 

STEFANIJU PUPOVU, 
MARTU MASLOVSKU,

 NIKOLAJU KARASEVU, 
GUNĀRU ŠPERLI

80 gadu jubilejā!
Mīļi sveicieni
ŅINAI ČUIKO 

90 gadu jubilejā!
Ķekavas pagasta padome

Ķekavas ambulancē ir pieejams
FIZIKĀLĀS TERAPIJAS ĀRSTS, 

kas palīdzēs veikt visoptimālāko fizikālo 
terapiju ar mums pieejamām fizikālās  

terapijas metodēm.

Sīkāka informācija ambulances 
reģistratūrā, tālr. 7813040.

Bērniņš vēl lido debesīs. 
Bērniņš vēl lido domās. 
Neviens viņu lejā te nenesīs. 
Pats viņš šai pasaulē nonāks. 
Pats viņš šo pasauli ieraudzīs. 
Pats viņš šo pasauli taisīs. 
Dzīves maizīti izceps no ierauga. 
Neatraisāmo raisīs. 
Un savā varā ņems viņu 
Pasaules savādais ritums. 
Bērniņš, bērniņš, bērniņš. 
Un – nav nekā cita. 
 (M.Čaklais)

Konditorejas ceham 
Valdlaučos

vajadzīgi 

KONDITORI, KONDITORU PALĪGI.
Elastīgs darba grafiks.

Tālr. 7602029.

•  Mākslīgo (zīda) skropstu pieaudzēšana
• Gēla nagu pieaudzēšana
• Sausais pedikīrs
• Wellness procedūras rokām un kājām

Adrese: Skolas iela 3, Ķekava, 
tālr.: 7937274

Jaunums!

VEIKALU TĪKLA “AIBE” 
veikals Valdlaučos aicina darbā

PĀRDEVĒJAS, 
STRĀDNIEKU, APSARGU.

Konkurētspējīgs atalgojums!   Tālr. 7620278, 29265737.

Ja vēlaties nodibināt 
komercuzņēmumu, veikt grozījumus 

jau esošā uzņēmuma reģistrācijas 
dokumentos un ja Jums nepieciešama 

palīdzība civiltiesisku līgumu 
sagatavošanā, zvaniet pa tālruni 

7620445 vai 6539882.

SIA „Joker Ltd.” – uzņēmums, 
kas darbojas azartspēļu jomā, 

aicina pievienoties savai komandai

BĀRMENES/-ŅUS – 
SPĒĻU AUTOMĀTU 

ADMINISTRATORES/-US
darbam Rīgā

Prasības kandidātiem:
• Latviešu un krievu valodas 

zināšanas,
• Augsta atbildības sajūta,
• Spēja strādāt komandā,
• Pozitīva attieksme pret darbu.

Mēs piedāvājam:
• Apmācības,
• Stabilitāti un sociālās garantijas,
• Motivējošu atalgojuma sistēmu, 

transporta izmaksu kompensāciju,
• Izaugsmes iespējas.

Kontaktinformācija:  www.joker.lv 
 personals@joker.lv
 9534127, 6515194


