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Janvāris, Barikāžu laiks...

Janvāris Latvijas jaunāko laiku vēsturē vienmēr būs 
un paliks Barikāžu laiks. Ik gadu šajās dienās iedegsies 
uguntiņas atmiņu vakaros, piemiņas pasākumos, šo 
dienu aktīvo dalībnieku sirdīs visos Latvijas novados. 
Arī mūsu Ķekavā, kuras ļaudis jau pirmajās 1991. gada 
satraucošo notikumu stundās posās uz galvaspilsētu, 
lai aizstāvētu Rīgu, savu zemi un valsti, savu tautu un 
brīvību.

17. janvāri Ķekavas centrā pie ugunskura notika 
barikāžu laikam veltīts pasākums, kura galvenā 
auditorija bija pagasta skolu audzēkņi. Kā uzsvēra     
runātāji – pagasta padomes priekšsēdētāja Dzintra 
Maļinovska, deputāti Pēteris Geks un Arvīds Platpers,   
tā laika Augstākās Padomes deputāti Antons Buls un 
Jānis Biezais, barikāžu dalībnieks Gunārs Šulcs – tagad 
galvenais ir nodot šo satraucošo vēsturisko dienu 
garīgo mantojumu jaunajai paaudzei. 

Kā pirms 16 gadiem, atkal zilgoja ugunskura dūmi,   
kūpēja karstas tējas krūzes, skanēja „Daugav’s abas 
malas”... 

Taču atdzīvojas tikai atmiņas. Vēsture neatgriežas. 
Un tieši tādēļ, ka jāskatās rītdienā un jāveido nākotne, 
arī šis barikāžu laika pasākums bija stafetes nodošana 
jaunās paaudzes rokās.

 GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto
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INFORMĀCIJA

Cienījamie Ķekavas ļaudis! 
Jauno gadu uzsākot, novēlu turpināt kopīgi iesāktās labās ieceres, rast idejas jaunām un 

lepoties ar to, ka esam ķekavieši!
Lielās cukura ražotājas valsts grib iznīcināt mazos “cukurgraudiņus”, tāpat arī mēs paši 

varam izkust plašajās pasaules malās.
Tāpēc novēlu katram pašam atrast savu dzīves piepildījumu tepat un nekļūt par klaidoni 

vai kalpu svešās pasaules valstīs, bet būt kungam savā tēvu zemē Latvijā!
PĒTERIS GEKS,

Ķekavas pagasta padomes deputāts

Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētājai Dz.Maļinovskai
Ķekavas pagasta padomes deputātu – Pētera Geka, Arvīda Platpera, Līgas Badūnes

PIEPRASĪJUMS
No informācijas Latvijas televīzijā uzzinājām par Ķekavas pagasta būvvaldes izdotajām 

būvatļaujām dzīvojamo māju būvniecībai ciematā „Vāverītes”, kuras izsniegtas nelikumīgi.
Pārbaudot minēto informāciju, konstatējām, ka LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrs M.Kučinskis 2005. gada 06. oktobrī izdevis rīkojumu par Ķekavas pagasta padomes 
2004. gada 20. februāra saistošo noteikumu, ar kuriem pieņemts detālplānojums Rīgas rajona 
Ķekavas pagasta saimniecībai „Vāverītes”, darbības apturēšanu kā nelikumīgu.

Ministra rīkojumu 2005. gada 17. oktobrī saņēmusi Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja 
Dz.Maļinovska. Ar rīkojumu nebijām iepazīstināti.

2006. gada 22. septembra padomes sēdē deputāti vienbalsīgi pieņem lēmumu atļaut Ķekavas 
pagasta būvvaldei mazstāvu dzīvojamā kvartālā „Vāverītes” uzsākt vienģimenes dzīvojamo māju 
saskaņošanu un būvdarbu atļauju izsniegšanu.

Uzskatām, ka Ķekavas pagasta padomes amatpersonas - Dz.Maļinovska, I. Teivāns, G. Millers, 
kuras sagatavoja un nodeva balsošanai minēto jautājumu, ir apzināti maldinājušas deputātus.

Pieprasām Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētājai Dz.Maļinovskai:
1)  likumdošanā noteiktajā kārtībā sniegt mums rakstisku skaidrojumu, kāpēc 22.09.2006. sēdes 

lēmuma projekta „Par komunikācijas tīklu izbūvi mazstāvu dzīvojamā apbūves kvartālā 
„Vāverītes”” izskatīšanas un pieņemšanas laikā netikām iepazīstināti ar LR reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministra M.Kučinska rīkojumu Nr. 2-02/674 „Par Ķekavas pagasta padomes 
2004. gada 20. februāra saistošo noteikumu, ar kuriem apstiprināts detālplānojums Rīgas 
rajona Ķekavas pagasta saimniecības „Vāverītes” darbības apturēšanu”;

2)  paskaidrot, kādos termiņos un kā tiks novērsts likumpārkāpums;
3)  lūdzam šo pieprasījumu publicēt Ķekavas pagasta padomes izdevumā „Mūsu Ķekava” janvāra 

numurā.  

23.01.2007.   Pēteris Geks, Arvīds Platpers, Līga Badūne

Ķekavas municipālā policija izsaka pateicību Gaismas ielas 19/ 11. mājas iedzīvotājam 
Uldim Bevaldam par slīkstoša cilvēka izglābšanu Ķekavas upē 16. janvārī.

LEONS MARKELOVS,
Ķekavas municipālās policijas priekšnieks

Pateicos Ievai Teivānei par sirsnīgo Jaungada pārsteigumu – jaunu, siltu apģērbu un 
jaukām mīļlietiņām trim jaunāko klašu meitenītēm. Lai šo jauno sievieti apvij bērnu prieks 
par labo sirdi!

   Ķekavas sākumskolas skolotāja INTA SERGUTINA

PATEICĪBAS

Ķekavas pagasta padomes deputāte, juriste LĪGA BADŪNE aicina iedzīvotājus uz 
sarunu par pagastā darāmajiem un neizdarītajiem darbiem.

Tikšanās laiku lūdzu iepriekš saskaņot pa tālruni 28233616.
Uzsākot Jauno gadu, novēlu pagasta iedzīvotājiem labu veselību, drosmi un 

neatlaidību īstenojot savas ieceres! Es ticu, ka viss atnāks savā laikā! 

Saskaņā ar LR Zemkopības ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 
13.11.2006. g. lēmumu Nr.78, Ķekavas pagasta ūdeņos 2007.gadā tiek noteikti šādi 
rūpnieciskās zvejas rīku limiti: Daugavā – 3 murdi; Rīgas ūdenskrātuvē (Ogres rajons 
(Ikšķiles, Ķeguma un Ogres novadi) un Rīgas rajons (Salaspils novads, Daugmales un 
Ķekavas pagasti)) – 35 murdi kopā.

Atkārtoti lūdzu pieteikties Ķekavas pagasta zvejniekus līdz 30.aprīlim zvejas rīku 
limitu izmantošanai 2007.gadā Ķekavas pagasta padomē pie  vides aizsardzības 
speciālistes Sigitas Varikas, telefons 7847157, 7935803.

NĀC UN MĀCIES 
PROJEKTĀ “ES TO VARU!”!

2007. gada februārī sāksies mācības projektā „ES TO VARU!”- „Konsultācijas un 
apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai”, ko finansē 80% Eiropas 
Savienība no Sociālā fonda un 20% Latvijas valsts. Projektā aicināti pieteikties Ķekavas 
pagasta divu mērķgrupu iedzīvotāji: cilvēki ar īpašām vajadzībām un pirmspensijas 
vecuma cilvēki. 

Mācības notiks P/a „Ķekavas sociālās aprūpes centra” telpās.
Projekts notiks divos ciklos.
Pirmajā ciklā projekta dalībniekiem pēc izvēles būs iespēja mācīties vienā no 

pieredzes izglītības nodarbību grupām (1. grupa-zīda, stikla, māla apgleznošana, 2. grupa- 
keramika, 3. grupa- knipelēšana).

Otrajā ciklā notiks mācības „Uzņēmējdarbības pamati, mārketings”, „Sev un 
sabiedrībai patīkama tēla veidošana”, „Grāmatvedības pamati”, „Darba tiesības un darba 
aizsardzība”, „Projektu izstrāde un ES struktūrfondi, grupu darbs projektu izstrādē”, 
„Biznesa plāna izstrāde”, ”Individuālas konsultācijas biznesa plāna izstrādē”. Projekta 
noslēgumā katrs dalībnieks izstrādās savu biznesa plānu sava biznesa (pašnodarbinātības 
vai komercdarbības) uzsākšanai. Biznesa plānu tālāk būs iespējams izmantot kredīta 
saņemšanai sava biznesa uzsākšanai vai attīstībai, kā arī rakstot projektu uz ES 
struktūrfondiem. 

Mācības ir bezmaksas. Projekta dalībniekiem atmaksā arī transporta izdevumus 
nokļūšanai uz Ķekavas centru.

Pašlaik notiek grupu komplektēšana, dalībnieku pieteikšanās līdz 1. februārim. Par 
nodarbību laiku projekta dalībnieki tiks informēti personīgi. 

Pieteikšanās dalībai projektā: 
Ķekavas pagasta padomē, pie projekta vadītājas Astrīdas Vītolas, tel. 7847157, 

26106868 (uz abām grupām).
Cilvēku ar speciālām vajadzībām biedrībā „PERKWUS”, pie Līgas Liepas, tel. 25995149, 

(uz mērķgrupu iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām).
P/a „Ķekavas sociālās aprūpes centrā” pie Anitas Stepītes, tel. 7936435, (uz mērķgrupu 

pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem).
Ķekavas pagasta padome

Nekustamā īpašuma izsole
Ķekavas pagasta pašvaldība atkārtoti pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli nekustamo īpašumu Rīgas raj., Ķekavas pag., Rāmavā, Rāmavas ielā 7, kas sastāv no 
zemesgabala 0,1419 ha platībā (kadastra apzīmējumu 8070 004 0160) ar bijušās pirts ēku 
(liters 001) uz tā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas pagasta padomē, Ķekavā, Gaismas 
ielā 19/9, 14. kab. darbdienās no plkst.900  līdz  1700, izņemot piektdienas.

Izsolāmā nekustamā īpašuma apskates vieta un laiks saskaņojams, iepriekš piesakoties 
pa tālr. 7847167 vai 26416208.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas pagasta padomes telpās 
14. kabinetā darbdienās no plkst.900  līdz  1700, izņemot piektdienas.

Izsole notiks Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2007. gada 16. februārī plkst. 1000 .
Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta 2007. gada 12. februārī plkst. 1700 

Izsolamā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 42500,- LVL (četrdesmit divi 
tūkstoši pieci simti latu), nodrošinājums – 4250,- LVL (četri tūkstoši divi simti piecdesmit 
lati), reģistrācijas maksa – 30,- LVL (trīsdesmit lati).

Maksāšanas līdzekļi – 100% lati. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums iemaksājami līdz 
pieteikuma reģistrācijai SEB Unibankas Unicentra filiāles kontā LV95 UNLA 0050 0051 0619 1, 
Ķekavas pagasta padomei, reģ. Nr. LV90000048491.

Samaksas kārtība: izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, nosolītā summa, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas izsoles 
noteikumos norādītajā kredītiestādē.

Apgrūtinājumi: servitūts – tiesības uz braucamo ceļu 71 m2 platībā.
Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi: jaukta tipa apbūve – 

mazstāvu dzīvojamo māju apbūve, sabiedriskas nozīmes objekti, komerciāla rakstura 
apbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana.

Ķekavas pagasta padomes deputātiem
Detālplānojuma „Vāverītes” izstrāde uzsākta 2003.gada 18.jūlijā, t.i., laikā, kad vēl nebija 

spēkā Ķekavas pagasta teritorijas plānojums, to apstiprināja 28.11.2003.g. Pašvaldība izskatīja un 
apstiprināja detālā plānojuma „Vāverītes” saistošos noteikumus 20.02.2004.g., uz to brīdi tā bija 
lauksaimniecības zeme un netika pilnībā ievērota procedūra pēc MK  noteikumiem Nr. 423. 

2005.gada maija mēnesī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pieprasīja aizvest 
detālplānojumu „Vāverītes” un vēl citus savlaicīgi nenosūtītos detālplānojumus.

Bet jau uz to brīdi uz visiem zemes gabaliem saskaņā ar detālplānojumu bija veikta kadastrālā 
sadale, iemērīšana un ieraksti zemesgrāmatā 63 zemju gabalu īpašniekiem. Turpinājās sarakste 
ar ministriju par esošās situācijas paskaidrošanu. 2005.gada 6.oktobrī RAPLM ministrs Kučinska 
kungs apturēja detālplānojumu „Vāverītes”. Vēstule bija novirzīta juridiskās daļas vadītājai J.Zarai, 
kopija būvvaldes vadītājam G.Milleram, informācija I.Teivānam. Deputāti par to netika informēti. 
J.Zara vairs padomē nestrādā, paskaidrojumi par šo un citiem jautājumiem paprasīti no būvvaldes 
vadītāja G.Millera.

2006.gada 22.septembra padomes sēdē izskatīja jautājumu par detālplānojumu „Vāverītes” 
par komunikācijas tīklu izbūvi un par būvatļaujas izsniegšanu, un,  zinot visu iepriekšējo, G.Millers   
neiebilda par tā likumību un gatavoja lēmuma projektu, un deputāti, nezinot visus apstākļus, arī 
nobalsoja.

Jautājums tiek skatīts atkārtoti, jo ir arī ministra A.Štokenberga vēstule par paskaidrojumu 
sniegšanu un būvatļauju apturēšanu. Šā gada 26.janvāra sēdē, izdarot grozījumus 20.02.2004.g. 
un 22.09.2006.g. sēdes lēmumos, sagatavots lēmums apturēt visa veida darbības detālplānojuma 
„Vāverītes” uz laiku līdz teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanai. Pieņemot un apstiprinot 
teritorijas plānojuma grozījumus, kur īpašums „Vāverītes” ir paredzēts mazstāvu apbūvei, gandrīz 
pilnībā atrisināsies šis ieilgušais konflikts.

Detālplānojums „Vāverītes” arī uz šo dienu ir sarežģīts, jo ar sākotnējo detālplānojuma 
„Vāverītes” kadastra numuru ir viens apbūves gabals uz īpašnieces Garančas vārda. Pārējie pieder 
īpašniekiem, kuriem ir jauni kadastra numuri un piešķirtas konkrētas adreses. Kopā ar juridisko 
dienestu un būvvaldi risinām šo jautājumu, sazinoties un konsultējoties ar ministriju.

Pašreiz ir beidzies pēdējais teritorijas plānojuma grozījumu apspriešanas posms, izsūtīts 
26 institūcijām atzinumu saņemšanai. Tikko pagasta padome būs apstiprinājusi galīgo redakciju, 
tad sūtām uz RAPLM atzinuma saņemšanai. Jaunais teritorijas plānojums varētu būt gatavs marta 
mēnesī.

Katrs zemes īpašnieks vēlēsies realizēt savas iespējas pēc šī teritorijas plānojuma.
Viena no galvenajām nodaļām ir būvvalde, kurā jābūt zinošiem speciālistiem, kuriem var 

uzticēties un kuri strādā atbilstoši noteiktajām likumdošanas prasībām.
Veiktas izmaiņas būvvaldes sastāvā, ņemot vērā visu minēto, par būvvaldes vadītāja pienākuma 

izpildītāju no 1.februāra strādās jaunais speciālists arhitekts Māris Ārgalis, par arhitektu G.Millers 
(viņš ir iesniedzis arī pats lūgumu par atbrīvošanu no būvvaldes vadītāja amata), izveidota jauna 
štata vieta būvvaldes jurists-arhivārs.

Uz šodienu ir 2 vakantas vietas būvvaldē, steidzīgi vajadzīgs arhitekts vai arhitekts plānotājs 
un būvinspektors, pašreiz strādā viens būvinspektors un palīgs, tas ir par maz, ņemot vērā, ka 
pagastā gadā izdota 781 būvatļauja un pieņemtas ekspluatācijā 300 dažādas būves, saskaņoti 
vairāk kā tūkstotis tehnisko projektu, kas salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir pieaugums divas 
reizes.

Lai neatkārtotos minētie pārkāpumi, visa uzmanība būvvaldes lietām jāveltī I.Teivāna 
kungam – vietniekam attīstības jautājumos, kurš ir speciālists ar stāžu būvniecības jautājumos,  
vada pagasta attīstības komiteju un virza pagasta attīstības projektus uz padomes sēdi lēmuma 
pieņemšanai.

Protams, ka šodien skatoties “Vāverīšu” jautājumu, viss ir skaidrs - kurā vietā un laikā esmu 
kļūdījusies, jo šodien savu vainu negrib atzīt neviens, tai skaitā arī padomdevēji.

Ir jau cilvēcīgi kļūdīties, no kļūdām mācāmies un kļūdas ir arī jālabo. Arī „Vāverīšu” problēma ir 
jāsakārto neatkarīgi no tā, vai te būšu es, vai kāds cits.

Atvainojos par deputātiem sagādātajām neērtībām.

DZINTRA MAĻINOVSKA, 
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja

PAZIŅOJUMI
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Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 7. un 9.punktu, Latvijas Republikas 
likuma ”Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu

A p s t i p r i n ā t i  a r  Ķ e k a v a s  p a g a s t a 
pado mes 2006. gada 24. novembra sēdes 
lēmumu 2.1.§ protokola Nr.19
 
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.  N oteikumi nos ak a ienākumu un  

materiālā stāvokļa līmeni, kuru ne-
pārsniedzot ģimene, kas sastāv  no 
laulātajiem, personām, kurām ir  
kopēji izdevumi par uzturu un kuras  
mitinās vienā dzīvoklī, vai atsevišķi 
dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – 
ģimene (persona)) tiek atzīta par 
maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā 
novēr tējami ģimenes (personas) 
ienākumi un materiālais stāvoklis.

1.2. Ģimenes (personas) ienākumus un 
materiālā stāvokļa atbilstību šajos 
noteikumos noteiktajam līmenim 
novērtē un lēmumu par ģimenes 
(personas) atbilstību maznodrošinā-
tas ģimenes (personas) statusam 
pieņem Ķekavas pagasta Sociālais 
dienest s  (turpmāk te k s t ā -  SD) , 
kura pārraudzībā esošajā teritorijā 
ir  ģimenes (personas)  dek larētā 
dzīvesvieta vai arī pēdējā deklarētā 
dzīvesvieta).

1.3.  Atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam novērtē pēc 
rakstiska iesnieguma, kuru iesniedz 
viens  no ģimenes loce k ļ iem vai 
atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk 
tekstā – palīdzības pieprasītājs) , 
saņemšanas.

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa 
deklarēšana

2.1. L ai  t ik tu novē r tē t i  ie nākumi un 
materiālais stāvoklis ,  palīdzības 
pieprasītājs aizpilda iztikas līdzekļu 
d e k l a r ā c i j u  ( t u r p m ā k  t e k s t ā  – 
d e k l a r ā c i j a ) ,  k ā  a r ī  i e s n i e d z  S D 
dokumentus, kas apliecina deklarācijā 
norādītos faktus.

2.2. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs 
sniedz ziņas par sevi un personām, 
kurām ir kopēji izdevumi par uzturu 

ĶEKAVAS PAGASTA PADOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI

”Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama 
par maznodrošinātu”

un kuras mitinās vienā mājoklī, kā 
arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes 
locekli.

2.3. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs 
norāda ienākumus atbilstoši Latvija 
R e p u b l i k a s  M i n i s t r u  k a b i n e t a 
25.02.2003. noteikumu Nr.97 ”Kāŗtība, 
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
p e r s o n a at z īs t ama p a r  trū cīgu ” 
8.punktam.

2.4. Ienākumi, no kuriem maksājams iedzī-
vo tāju ienākuma nodoklis un valsts 
sociālās apdrošināšanas iemaksas, 
deklarējami apmērā, kas veidojas 
pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
nomaksas un valsts sociālās apdroši-
nāšanas iemaksu veikšanas.

2.5.  Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par 
deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

2.6.  SD sociālā darba speciālists ievada 
datu bāzē palīdzības pieprasītāja 
sniegtos datus par ienākumiem un 
materiālo stāvokli un sagatavo dekla-
rāciju, ko paraksta abas puses.

2.7. SD pārbauda dek larācijā esošos  
datus, izmantojot valsts datu reģistrus 
un citus informācijas avotus.

2.8.  SD sociālā darba speciālists novērtē     
p a l ī d z ī b a s  p i e p r a s ī t ā j a  d z ī v e s 
dzīvesvietā, kuru paraksta abas puses 
(izņemot gadījumus, kad palīdzības   
piepra sītājam nav noteiktas dzīves-
vietas) .  Nākamo apsekošanu SD 
sociālā darba speciālists veic atbilsto-
ši nepieciešamībai vai saskaņā ar 
vienošanos.

2.9.  Palīdzības pieprasītājam jāuzrāda 
SD sociālā darba speciālistam perso-
nas statusu apliecinoši dokumenti 
(Nodarbi nātības Valsts aģentūras 
izziņa, darba nespējas lapa, mācību  
iestādes izziņa u.c.), bet pēc S D sociāla 
darba speciālista pieprasījuma – 
dokumenti, kas apliecina papildu 
ienākumus,  naudas uzk rājumus,     
īpašumus un kredītsaistības.

2. Ienākumu un materiālā  stāvok ļa 
līmenis, kuru nepārsniedzot ģime-
ne (persona) atzīstama par maz-
nodrošinātu. 

 Ģimene (p ersona)  at zīst ama par 
maznodrošinātu, ja tās ienākumi  uz 

katru ģimenes locekli pēdējo trīs 
mēnešu laikā nepārsniedz Ls 85.00. 
Ņemot vērā iepriekšminēto, ģimeni 
(personu) var atzīt par maznodrošinātu 
ja:

2.1. tai nepieder īpašums, kuru var  izman-
tot ienākumu gūšanai;

2.2. tai nav parādsaistību, izņemot studiju 
un studējošo kredītu, kredītu mājokļa 
pielāgošanai invalīdam, kā arī parādu 
par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas 
izdevumiem un komunālajiem pakal-
po jumiem;

2.3. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrā-
jumi;

2.4. tā nav izsniegusi aizdevumu;
2.5. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.6. tā neatrodas pilnā valsts vai paš valdī-

bu apgādībā, izņemot gadījumus, 
kad personai, kura atrodas ilgstošas 
sociālas aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas iestādē, nepieciešama 
iz ziņa,  lai  reģistrētos palīdzības 
r e ģ i s t r ā  p a š v a l d ī b a s  p a l ī d z ī b a s 
saņemšanai dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā.

3. SD lēmuma par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa piešķir-
šanu paziņošanas kārtība

3.1. SD divu nedēļu laikā pēc šo noteiku-
mu 2.nodaļā minēto ziņu saņemšanas 
paziņo palīdzības pieprasītājām 
lēmumu par maz nodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu. Pēc 
palīdzības pieprasītāja lūguma SD 
izsniedz izziņu par atbilstību maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam.

3.2. Ķekavas pagasta padomes dzīvokļu   
komiteja iepazīstas ar SD lēmumu  
p a r  m a z n o d r o š i n ā t a s  ģ i m e n e s     
(personas) statusa piešķiršanu, un, ja  
tas nepieciešams reģistrē palīdzības 
pieprasītāju palīdzības reģistrā  paš-
valdības pal īdzības saņemšanai   
dzīvokļu jautājumu risināšanā.

4.3.  Maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statuss tiek piešķirts:
4.3.1. uz trijiem mēnešiem – darbspējī-

gām personām;
4.3.2. uz sešiem mēnešiem – darb-

nespē jīgām personām.

4.4.  SD var atteikt piešķirt mazno dro-
šinātas ģimenes (personas) statusu, 
ja tiek konstatēts, ka taisnās līnijas 
radiniekiem ir resursi, lai nodro šinātu 
palīdzības pieprasītāju ar dzīvojamo 
platību.

5.  SD lēmuma apstrīdēšanas un pārsū-
dzības kārtība

5.1.  Ja pieņemts lēmums par atteikumu   
piešķirt maznodrošinātas ģime nes 
(personas) statusu, SD divu nedēļu  
laikā rakstveidā informē palīdzības  
pieprasītāju par atteikumu un tā 
pamatojumu, kā arī  par lēmuma 
apstrīdēšanas un pārsūdzības kartī-
bu.

5.2. L ē m u m u  p a r  m a z n o d r o š i n ā t a s   
ģimenes (personas) statusa pie -
šķir šanu vai atteikumu to piešķirt  
palīdzības pieprasītājs mēneša laikā 
no lēmuma saņemšanas dienas var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Piezīme:
MK noteikumu Nr. 97 ”Kārtība, kādā 

ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par trūcīgu” 8.punkts:
8.  Deklarācijā norāda šādus ienākumus:
8.1. ienākumus no algota darba – par 

pēdējiem trim mēnešiem;
8.2.  ienākumus no saimnieciskās darbības – 

par pēdējiem 12 mēnešiem;
8.3. autoratlīdzību vai honorārus – par 

pēdējiem 12 mēnešiem;
8.4. pensijas, pabalstus, stipendijas un 

uzturnaudas – par pēdējiem trim 
mēnešiem;

8.5. ienākumus no nekustamās mantas 
n o m a s  ( ī r e s )  –  p a r  p ē d ē j i e m  12 
mēnešiem;

8.6.  ienākumus no kustamās mantas 
nomas – par pēdējiem 12 mēnešiem;

8.7. pēdējo 12 mēnešu laikā saņemtos 
dāvinājumus;

8.8. pēdējo 12 mēnešu laikā saņemtos 
mantojumus;

8.9. pēdējo 12 mēnešu laikā saņemtās 
dividendes un laimestus;

8.10. atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto 
materiālo atbalstu ģimenei – par 
pēdējiem 12 mēnešiem.

VIDE

Vieni kopj, citi posta
Šīs ziemas neierasti siltais laiks radījis labvēlīgus apstākļus  

apkārtējās vides sakopšanai. Arī Ķekavā gan daudzās 
privātajās, gan sabiedriskajās teritorijās notiek sakārtošanas 
darbi. Janvārī  ar pašvaldības spēkiem tika sakoptas Ķekavas 
upes krasts aiz 11. mājas, kuru iedzīvotāji bija pārvērtuši par 
atkritumu izgāztuvi. Tāds tas izskatās pašlaik (attēlā), un 
labiekārtošanas speciāliste Inta Arbačevska pauž cerību, ka 
tikpat kārtīga šī nogāze sagaidīs pirmos pavasara zaļumus. 

Diemžēl pašlaik nereti notiek tā, ka vieni iegulda 
līdzekļus un kopj, bet citi bezatbildīgi posta un iznīcina. 
Mitrajā laikā  šādu darbību rezultātā sevišķi cieš  zālieni, 
kuros paliek dziļas  pāri staigātāju un jo īpaši pāri braucēju 
pēdas. Municipālā policija  regulāri sastāda administratīvos 
protokolus par šādiem pārkāpumiem. Piemēram, pašā Jaunā 
gada priekšvakarā  bērnu rotaļlaukuma teritorijā  saliņas 
parkā ar kvadrociklu izklaidējās Oskars K., savukārt janvāra 
sākumā  ciemata centra zālienus ar automašīnu  izbraukāja  
jautra kompānija – Aivars Ē., Dmitrijs Š. un Māris J.. Nevienam 
no viņiem pat prātā neienāca, ka civilizētā pasaulē tā 
nemēdz darīt... Tagad par viņiem piemērojamo sodu lems 
administratīvā komisija.

Bet sapošanas darbi pagastā turpināsies, cik vien laika 
apstākļi to atļaus.

- Ķekavas pagasts var lepoties ar lielu lapu koku daudz-
veidību, - stāsta teritorijas labiekārtošanas  speciāliste 
Inta Arbačevska. - Mums paēnu dod dekoratīvās krastu 
un ošlapainās  kļavas, kastaņas, ozoli, bērzi un liepas. 

Daudzdzīvokļu māju rajonos daļa koku un krūmu stādīti 
laikā no 1970. līdz 1980. gadam. Liepu grupas pie 5. mājas, 
starp 3. un 6. māju, starp 8. un 12. māju stādītas, nerēķinoties 
ar pieauguša koka vainaga platumu, tāpēc tagad grupu 
vidū augošās liepas ir izstīdzējušas un traucē vainagzaru 
veidošanos malējiem kokiem. Sabiezinātos stādījumos ir 

ĶEKAVAS MUNICIPĀLĀ POLICIJA 
aicina darbā:

 policistus (darbs diennakts dežūru režīmā, 
nepieciešamas B,C kategorijas autovadītāja tiesības);

 vecāko inspektoru lietvedi;
 vecāko inspektoru darbam ar nepilngadīgajiem (ar 

pedagoģisko izglītību).

Pieteikties Ķekavas municipālajā policijā,  
Gaismas ielā 19/9, 

uzziņas pa tālr. 29192012, 28633110

labvēlīgi apstākļi kokaugu slimībām un kaitēkļiem. Tāpēc 
ziemas – pavasara periodā liekos kokus izzāģēsim, kā arī 
veidosim liepām vainagus, apzāģējot zarus. Iepriekšējā 
aukstajā ziemā izsala daudzi kokaugi,  sevišķi krūmi. 
Turpināsies to izzāģēšana. Pavasarī plānota jaunu krūmu 
grupu un ziemciešu puķu stādīšana, kā arī esošo stādījumu 
atjaunošana un kopšana. Taču mūsu ciemati būs skaisti un 
sakopti tikai tad, ja mēs, iedzīvotāji, paši saudzēsim visu 
iestādīto un ierīkoto. Mīlēsim un darīsim skaistāku savu 
pagastu! – aicina Inta Arbačevska. 

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

DARBA PIEDĀVĀJUMS
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NOTIKUMS

Nepaej garām!

Ķekavas pagasta izglītības iestāžu pedagogu konkursa - nominācijas 
“Labākais skolotājs 2006./2007. mācību gadā” nolikums

Apstiprināts Ķekavas pagasta padomes sēdē  2006. gada 22. decembrī

Aiz vadītais  gads noslē dz ās ar  pagasta  
padomes rīkoto nu jau tradicionālo pasā-
kumu „Nepaej garām!” Pirms gada šī tradīcija 
aizsākās  ar mērķi izteikt sabiedrības atzinību 
un pateicību tiem cilvēkiem, kuri ar savu aktīvo 
dzīves uztveri  nav varējuši vienaldzīgi paiet 
garām citu nelaimēm vai ikdienas nebūšanām. 
Pirms gada godinājām desmit cilvēkus, bet 
šajā reizē publiskajai atzinībai bija nominēti 
jau sešpadsmit:  Gints Serafinovičs, Normunds 
Kociņš, Jānis Ļaksa – Timinskis, Normunds 
Šteinbriks, Normunds Liepa, Landijs Danilevičs, 
Inārs Beļinskis, Dzintra Maļinovska, Jānis Stūrītis, 
Raivo Žebris, Līga Teikmane, Gundega Jume, 
Vaira Ozoliņa, Lija Šopa, Lidija Berezanska, Igoris 
Malinauskas. Viņi saņēma pagasta padomes 
piemiņas balvas. 

Normunds Šteinbriks ir izglābis cilvēka dzīvību, bet 
Normundam Liepam atzinība par iniciatīvu un nesavtīgu 
ieguldījumu pagasta teritorijas sakopšanā.

Municipālās policijas darbinieki Jānis Ļaksa 
un Normunds Kociņš saņēma pateicību par 
cilvēka dzīvības glābšanu.

Landijs Danilevičs nesavtīgi palīdz tiem ļaudīm, 
kam  ikdienā reizēm pietrūkst līdzekļu pat 
pusdienu tiesai.

Lidijai Berezanskai lielu  
paldies sūtīja Ķekavas mežā 

izglābto kucēniņu pulciņš.

Atzinību par ieguldījumu dzīvnieku aizsardzībā 
saņēma Vaira Ozoliņa, Lija Šopa, Līga Teikmane, 
Gundega Jume.

Atzinībai par atbalstu dzīvnieku aizsardzībai bija izvirzīta 
arī šī pasākuma mājasmāte Dzintra Maļinovska, bet Igoris 

Malinauskas bija nominēts pat divreiz – par palīdzību cilvēkiem 
un ieguldījumu dzīvnieku aizsardzībā.

Nominācijas mērķi:
1. apzināt un izvērtēt izglītībā gūtos rezultātus,
2. motivēt pedagogus un izglītības iestādes skolēnu mācību 

un audzināšanas darbā, piedalīties pagasta sabiedriskajās 
aktivitātēs,

3. izteikt pateicību un apbalvot Ķekavas pagasta izglītības 
iestāžu pedagogus par ieguldījumu skolēnu mācību un 
audzināšanas darbā, pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Nominācijas mērķauditorija:
Ķekavas pagasta pirmsskolas, vispārizglītojošo un 

profesionālās ievirzes izglītības skolu pedagogi.

Nominācijas laiks un vieta:
Nominācijas ceremonija un balvu pasniegšana notiek 

2007. gada 5. oktobrī.

Nominācijas organizatori:
Ķekavas pagasta padome piešķir nominācijas un naudas 

balvas. Pedagogs nominācijas un naudas balvas saņemšanai 
var tikt nominēts reizi 3 gados.

Pretendentus izvirza  nominācijai:
Par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā.

Nominācijas piešķiršanas kārtība:
Ķekavas pašvaldības pirmsskolas, vispārizglītojošo un 

profesionālās ievirzes izglītības skolu administrācija līdz 
2007. gada 30. jūnijam iesniedz Ķekavas pagasta padomei 
iesniegumu, kurā pamato nominācijai izvirzītā pedagoga 
sasniegumus mācību un audzināšanas darbā.
Iesniegumam jāpievieno:
1. pedagoģiskās sēdes, kurā skolas pedagoģiskais kolektīvs 

izvirza pedagogu nominācijai, izraksts, 
2. skolēnu pašpārvaldes un skolēnu vērtējums par izvirzītā 

pedagoga sasniegumiem, 
3. skolas vecāku padomes vērtējums par izvirzītā pedagoga 

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

mācību un audzināšanas darbā.

Tiek veidota konkursa vērtēšanas komisija, kuras sastāvā 
ietilpst:

Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja D.Šulce
Komisijas locekļi: I. Maļinauskas, A. Platpers, J. Caune, A. Grigale, 

L. Zaķe 
Komisijas sēdes tiek protokolētas. Ja komisijai rodas šaubas 

vai komisija nolemj padziļināti iepazīties ar kāda pedagoga 
mācīšanas un audzināšanas darbu, tā var lūgt attiecīgās iestādes 
administrācijai iesniegt papildmateriālus par izvirzītā pedagoga 
darbu.

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

Kritēriji pedagogu nominēšanai.
Skolas pedagoģiskā padome, izvirzot pedagogu nominācijai, 

izvērtē:
1. pedagoga darbu ar talantīgajiem skolēniem (skolēnu 

sagatavošanu dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs un 
projektos), 

2. pedagogu darbu ar skolēniem , kam ir mācību grūtības (uz 
otru gadu atstātie skolēni, nesekmīgie, mācībām nemotivētie 
skolēni),

3. pedagoga inovatīvo darbību skolas metodiskās komisijas un 
rajona metodiskās apvienības sastāvā, 

4. pedagoga ieguldījumu audzināšanas darbā, veidojot pilso-
niskuma un valsts patriotiskuma izpratni skolēnos.

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

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

rezultātus un pilnveidot skolēna personību.

Skolēnu vecāku padome, izvirzot pedagogu nominācijai, 
izvērtē:
1. pedagoga sadarbību ar skolēnu vecākiem,
2. pedagoga spēju motivēt skolēnus sasniegt labākus 

mācību rezultātus un pilnveidot skolēna personību,
3. pedagoga ieguldījumu audzināšanas darbā, veidojot 

pilsoniskuma un mūsu valsts patriotiskuma izpratni 
skolēnos.

Pedagogs darba pašvērtējumā ietver:
1. vērtējumu par mācību priekšmeta pasniegšanas rezultā-

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

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

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

4. vērtējums par veikumu audzināšanas darbā,
5. informācija par dalību dažādos projektos un citās 

aktivitātēs, kas saistītas ar mācību priekšmeta pasnieg-
šanu, metodiskajiem jautājumiem vai audzinā šanas 
darbu.

6. informācija par dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē.

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

Nominācijas „Labākais skolotājs 2006./2007. mācību 
gadā” pretendentiem – pedagogiem piešķir Ķekavas 
pagasta padomes pateicības rakstus un naudas balvas. 

Konkursa komisi jai  i r  t iesības piešķ ir tā naudas 
balvu fonda robežās mainīt un noteikt sadalījumu pa 
nominācijām. 

INFORMĀCIJA

Taču droši varam apgalvot, ka viņi nav vienīgie mūsu pagasta ļaudis, kas palīdz, atbalsta, glābj.  Daudzi 
labie darbi reizēm paliek neievēroti un plašākai sabiedrībai nezināmi, jo ne jau pats darītājs ar tiem lielīsies, bet 
līdzcilvēkiem dažkārt neienāk prātā paldies pasacīt. Tādēļ aicinām iedzīvo tājus būt aktīvākiem gan labo darbu 
darīšanā, gan citu veikuma popularizēšanā. 

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto 



5

Gaisma, kas silda
NOTIKUMS

Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja 
iedzīvotāju iesūtītos pieteikumus, kā arī veica 
objektu apskati. „Izvērtējot objektus, mēs 
raudzījāmies pēc oriģinālāk noformētām, 
gaumīgām un interesantām ēkām”, pastāstī-
j a  vē r tē š a n a s  ko m i s i j a s  p r i e k šs ē d ē t āj a 
M. Patmalniece. 

Konkursa vērtēšanas komisija nominācijā - 
„Tirdzniecības uzņēmumi, kafejnīcas, aptiekas 
u.c.” ar naudas prēmiju apbalvoja viesu mājas 
„Alejas” īpašniekus. Atzinības ieguva viesu 
nams Xcelsus, viesnīca „Margrietiņas”, 
kafejnīca „Bamba – Leo”. 

Nominācijā „Izglītības un kultūras iestādes” 
n a u d a s  b a l v u  i e g u v a  P ļ a v n i e k k a l n a 
sākumskola, kas uz Ziemassvētkiem bija 
pārtapusi par īstu rūķu pasaku namiņu, kur 
rūķi darbojās gan iekšpusē, gan ārpusē. Skolas 
direktore Agita Baltmane no sirds pateicās bērnu 
vecākiem un skolas pedagogiem par ieguldīto 
darbu un līdzdarbošanos skolas rotāšanā. 
Arī Ķekavas mākslas skolas Ziemassvētku 
noskaņās radītais logu noformējums tika 
godalgots ar naudas balvu. 

Nominācijā „Privātais sektors” pie naudas 
balvām tika māju „Ziemeļi” un „Dainu” 
īpašnieki Štelfu ģimene un Daina Marija 
Zozuļa. Atzinības par ēku Ziemassvētku 
vizuālo ārējo noformējumu šajā grupā saņēma 
Zigmārs Andersons (Vizuļu iela 30, Katlakalns), 
Sergejs Šapovalovs (Pils iela 3, Katlakalns), 
Diāna Kārkla (Stirnu iela 2), goda nosaukums 
„Krāšņākā māja Ziemassvētku rotā Ķekavas 

Ziemassvētku laiks
Izskanējuši Ziemassvētku zvani, pagājis Adventa laiks, sācies atkal jauns gads 

ar jauniem notikumiem. Bet, lai sāktu jauno darba cēlienu šinī gadā, gribas vēl 
mazliet pamest skatu atpakaļ un atcerēties skaisto laiku, ko atnes Ziemassvētki 
un to gaidīšana.

Mazliet gribu pakavēties pie Adventa laika mūsu baznīcā un teikt lielu paldies 
visiem, kuri ar katras nākamās svecītes iedegšanu Adventa vainagā kuplināja 
dievkalpojumu ar kādu muzikālu priekšnesumu. Cik tas bija skaisti! Vispirms 
lielais paldies pienākas mūzikas dzīves organizētājai baznīcā  skolotājai Marutai 
Ikasai, jo viņa rūpējās par to, lai bez mūsu pašu – Ķekavas mūziķiem, pie mums 
muzicētu arī viesi.  

Iededzot pirmo Adventa sveci baznīcā, visus priecēja vīru vokālais kvartets 
„Rīdze”, kā arī Ķekavas jauniešu vokālais ansamblis. Iededzot otru svecīti Adventa 
vainagā, muzicēja Ķekavas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, uzstājoties gan 
ar vokāliem, gan instrumentāliem priekšnesumiem.

Trešajā Adventā klausītājus priecēja mūsu pašu sieviešu koris „Daugaviete”.
Reti tā gadās, bet šoreiz ceturto Adventa svecīti dedzinājām Ziemassvētku 

vakarā, jo abi iekrita vienā datumā. Ļaužu pārpilno baznīcu pieskandēja 
pazīstamā vijolnieka Jāņa Bulava vijole  ērģelnieka Roberta Hansona pavadībā, 
kā arī jauniešu ansamblis  ar solistu Uģi Matveju.

Arī pirmajos Ziemassvētkos pirms dievkalpojuma bija skaists koncerts. Tad 
Maruta uz baznīcu bija atvedusi mazos dziedātājus - „Cīruļcāļus” un „Cīrulīšus”. 
Koncertā līdzdalību ņēma visa Uģa Matveja ģimenīte, kurā dzied tētis, māmiņa un 
divas meitiņas. Mīļš paldies arī mūsu pagasta padomei par līdzekļu piešķiršanu 
Rīgas viesmākslinieku atalgojumam.

Mūsu draudzē jau daudzu gadu garumā izveidojusies jauka tradīcija, kad 
Zvaigznes dienā pulcējas draudzes locekļi uz saviesīgu vakaru ārpus baznīcas. Tā 
notika arī šogad – jau jaunā gada 5. janvārī. Kultūras nama administrācija mums 
atvēlēja nama viesību zāli, bet Elga Auziņa ļoti skaisti bija servējusi mūsu svētku 
galdus, kurus rotāja Krejānes kundzes sarūpētie cienasti. Mīļš paldies visiem!

Vakara viesi bijām kā viena liela ģimene, kur darbojas ļaudis no divu gadu 
vecuma līdz 80 gadu vecumam, un tas nebūt netraucēja justies labi, brīvi un 
nepiespiesti visiem. Ievadvārdus teica mācītājs Pāvils Brūvers, bet vakara vadīšanu 
uzņēmās mūsu Vizma Abreniete. Paldies viņai! 

Paldies arī mūsu jauniešiem, kuri kuplināja šo vakaru ar dziesmām, ģitāras 
spēli un savu līdzdalību. Loterijas veidā arī apdāvinājām cits citu, bet Vizma bija 
parūpējusies, lai katrs vakara dalībnieks citiem ko mīļu varētu pateikt, nolasot 
apsveikuma kartiņā rakstīto. Tā dziedot, smejot un runājoties jaukais vakars 
pagāja tik ātri, ka negribējās vēl šķirties.

Lai veiksmīgs un labestīgs Jaunais gads! Lai Dieva svētība visiem!

Draudzes locekle LIGITA AUZIŅA

Vēl viens veikals Ķekavā

Ar nelielu atklāšanas ceremoniju, Doles – 
Ķekavas ev. lut. draudzes mācītāja Pāvila Brūvera 
svētību un Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja 
vietnieka Igora Malinauska novēlējumiem aizvadīto 
Ziemassvētku priekšvakarā Ķekavā durvis vēra 
lielveikals „Maksima”. Jaunais uzņēmums ienāca 
pagastā ne tikai ar tirdzniecības pakalpojumu 

pagastā” un atzinība tika māju „Vaglāni” 
īpašniecei Irēnai Zvaunei . 

„Tumšajā rudenī un ziemā, kur esam atstāti 
bez sniegotiem priekiem un baltas zemes 
segas, izrotātās ēku fasādes un gaismiņas logos 
bija tas, kas spēja uzburt Ziemassvētku noskaņu 
un ielīksmot,” apbalvojot konkursa dalībniekus, 
atzīmēja pagasta padomes priekšsēdētāja 
Dzintra Maļinovska. Viņa izteica prieku par 
daudzdzīvokļu māju iedzī votāju atsaucību, 
izgaismojot savas kāpņu telpas, logus un 
lodžijas.  Par godprātīgu darbu pagasta ēku 
un teritorijas izgaismošanā pateicības saņēma 
Egons Dementjevs, Aleksandrs Sevčenoks, 
Einārs Kalniņš, Dainis Auziņš un Gaidis 
Baltmanis . 

AGITA EIZENBERGA,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ķekavas kultūras namā
Mēs priecājamies par mūsu vīru kora “Ķekava” panākumiem Starptautiskajā 
garīgās mūzikas koru konkursā “Sudraba zvani” 13.-14. janvārī Daugavpilī, 

kur iegūta pirmā vieta pieaugušo koru grupā.
A p s v e i c a m ! 

Vīru koris „Ķekava” aicina pieteikties dalībniekus visās balsu grupās. 
Mēģinājumi notiek 2 reizes nedēļā Ķekavas kultūras namā. Kora mākslinieciskie 
vadītāji - profesors Arvīds Platpers un diriģents Edgars Briņķis. Ja Jūs saista 
dziesma un vēlaties savu brīvo laiku pavadīt ar mūziku saistītā sabiedrībā, kā arī 
iegūt jaunus draugus, zvaniet 29259734 – Jurim.

       

Aicinām uz grupas “Romeo” koncertu 
piektdien, 2.februārī plkst. 19.00. 

Dziedās Harijs Ozols un Santa Zapacka.
Ieejas maksa 2 Ls. Biļešu iepriekšpārdošana.

    

10. februārī plkst. 17.00 Ķekavas kultūras namā izskanēs 

koru koncerts “Debess acs” 
ar Imanta Kalniņa dziesmām. Koncertā piedalīsies kori “Vivat”, “Spārni”, 

“Sadziedis”, “Gājputni”, “Liesma”, “Mozaīka” un orķestris Jāņa Grigaļa vadībā.
Ieeja bez maksas. Būsiet mīļi gaidīti!

    

Aicinām uz Jaungada diskokarnevālu  „RUK! RUK!”
piektdien , 16.februārī plkst. 20.00

ieejas maksa 3 Ls. Biļešu iepriekšpārdošana.
  

Pensionāru ievērībai! 
Svētdien, 25. februārī plkst. 12 

balle pensionāriem “Viss baltā”. 

    

24. februārī VEF Kultūras pilī 

operete “Grāfs Luksemburgs”. 
Biļetes saņemt ceturtdienās no plkst. 11 līdz 13 kultūras nama pagrabiņā.

Deju kolektīvs “Ķekaviņa”
organizē sagatavošanas grupu bērniem vecumā no 3-6 gadiem.

Nodarbības:  pirmdienās no  plkst.18.00, trešdienās no plkst. 18.00 Ķekavas vidusskolā.
Deju kolektīva vadītāja Irisa Gaile,  mob. 29238135.

pidāvājumu, bet arī ar dāsnu dāvanu Ķekavas 
jaunajai  paaudzei – rotaļl ietām mazajiem, 
kancelejas precēm bērnudārzu grupiņām un 
ekskursiju uz Klaipēdu klubam „Vairogs” un 
bērniem ar īpašām vajadzībām.

GUNTAS LAPIŅAS 
teksts un foto

To 40 gadu jubilejā novēlam 
G a i s m a s  i e l a s  1 9  p i r m a j a m 
korpusam – mūsu 1. mājai, visiem 
t ās  t agadēj iem un bijuš aj iem 
iedzīvotājiem, sevišķi 8., 10., 21., 22. 
un 31. dzīvokļu „mohikāņiem”,  kuri 
palikuši uzticīgi savam namam! 

Ceram uz sadarbību ar  SIA 
„Ķekavas nami” un gribam savai 
mājai jaunas ārdurvis un balkonu 
margas.

Piecu dzīvokļu ilggadējo īrnieku 
vārdā - BIRUTA PUTNIŅA

GUNTAS LAPIŅAS foto

DAUDZ LAIMES DZIMŠANAS DIENĀ, MŪSU MĀJA! 

Ķekavas kultūras nama pašdarbības kolektīvi izsaka pateicību kultūras 
nama radošajam kolektīvam par brīnišķīgo un atraktīvo, ar notikumiem 
bagāto gada noslēguma pašdarbnieku pasākumu 2007.gada 19.janvārī. 
Novēlam arī turpmāk nezaudēt ideju dzirksti!

Vīru koris „Ķekava”, sievu koris „Daugaviete”, jauktais koris 
„Mozaīka”, deju kolektīvi „Zīle” un „Sidrabaine”
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Marta Priede – 9.b klase

Kad uzkritīs sniegs
Ir ziema. Tu paskaties pa logu un redzi sniegu... nē, tomēr tās ir peļķes un 

zaļa zāle, kas ārā rada rudens un pavasara noskaņu. Debesis ir apmākušās, bet 
šur tur paspīd saules zelta maliņa, kas ir izlīdusi no pelēcīgi zilajiem mākoņiem. 
Sētnieks vēl sagrābsta pēdējās lapas, un cilvēki apkārt staigā nesaprašanā.

Mēs varam paskatīties no dabas pētnieku puses. Vai tā ir sava veida 
anomālija? Varbūt zvaigznes ir sagriezušās vai notiek globālā sasilšana? Vai arī 
pavisam vienkāršā valodā teikt, ka ziema ir aizkavējusies, prasīdama no mums 
tikai pacietību. Un ko par to domā biznesmeņi?! Ai, vai nav vienalga, kas ārā 
notiek, tiem nauda jāskaita. Tas varbūt izklausās pārāk nosodoši, bet katrs jau 
pats zina, kā reaģēt uz šādām lietām.

Nolaižamies atkal uz zemes. Mēs no rīta pieceļamies, ir jau tā pagrūtāk, 
jo ir tumšs. Ziema jau pati par sevi ir diezgan tumšs un nomācošs gadalaiks, 
tikai sniegs to padara gaišāku un spilgtāku, bet sniega nav. No rīta ieej pie loga 
un redzi, ka peļķē atspīd laternas oranžā gaisma. Un atkal kāds no ģimenes 
locekļiem žēlīgā balsī saka: „Būtu sniegs, vismaz kāds gaišums parādītos!” Un 
kādēļ mēs tā sakām, jo ziema nav iedomājama bez sniega. Meteorologi tik sola 
un sola sniegu, bet es paskatos debesīs un redzu, ka sniegs vēl nedomā nolaisties 
uz zemes. Bet kad tas atnāks, nepaies ne pāris nedēļas, ka šis slapjais laiks būs 
beidzies. Ja pieturēsies aukstums, tad ir cerība uz skaistām, lielām kupenām.

Īstenībā sniegs rada problēmas gan autovadītājiem, gan gājējiem. Slidens 
tomēr ir, bet varat minēt, kam tas sagādās vislielāko prieku – bērniem. Braukšana 
ar ragavām, pikošanās, tradicionālā sniega vīra celšana – tas viss viņiem sagādā 
prieku. Bet kādas emocijas sniegs rada pieaugušos cilvēkos? Varam minēt, jo 
katram cilvēkam ir savi uzskati. Vienīgais, šie skaistie dabas skati. Tev priekšā 
ir dzīva glezna. Es nerunāju par Rīgas slapjajām ielām, kas ir vienā šļūdonī, 
bet gan par mierīgu, klusu ainavu, piemēram, Vidzemes augstiene, kur Gaiziņš 
stalti stāv. Apsirmojoši koki, sniegs vizuļo no saulītes mestajiem stariem, un kaut 
kur tu redzi aizskrienam stirniņu. Vai nav skaisti!? Iespējams, tas arī ir tas, kas 
pieaugušos un vecākus cilvēkus dara priecīgus ziemas laikā.

Protams, var izbaudīt kalnu. Aizbrauc uz Alpu kalniem atvaļinājumā un slīdi 
lejā pa kalnu. Tagad ir tik daudz dažādu ziemas sporta veidu, un jaunajiem vajag 
visu izmēģināt. Tas ir vējš, kas svilpo gar ausīm, kad brauc lejā ar snovbordu jeb 
sniega dēli, adrenalīns, kas sitas asinīs, un emocijas, kas laužas uz āru... tā ir 
īsta bauda!

Redziet, katram daba nozīmē savu. Ja tagad sniega nav, tad, paskatoties no 
otras puses, ārā ir silts, un pa brīdim uzspīd saule. Gaidot Ziemassvētkus, arī 
sniegu sagaidīs, un tā ziema atnāks, agrāk vai vēlāk. Daba nespēs attapties, ka 
jau zemi klās pamatīga sniega grēdas. Tas nozīmē vairāk sastrēgumu, avārijas..., 
bet tā ir ziema, un ar to ir jāsamierinās, jo mēs taču gaidām to sniegu?!

Irma Edīte Ģirupniece – 5.c klase

Mežs ziemā
Labdien! Es esmu rūķītis Knakšķis. Es kādos ziemas 

vakaros pavēroju rosību mežā. Slikti gan. Slikti gan. 
Piemēsloti ļoti. Piemēsloti ļoti. Mēģināju satīrīt. Nesanāca. 
Satīrīju kvadrātcentimetriņu. Tik piemēsloti! 

Nākamajā dienā gāju pie meža vadības. Vadība tāda 
jocīga. Prezidents skudriņa maziņa un pārējie kņibuči 
vien bija. Nesaprotu, nesaprotu gan. Centos parunāt, bet 
šie tik – iņunjaņ iņunjaņ! Pats jokainības kalngals! Vēlāk 
mēģināju satīrīt vairāk. Sniegs traucēja. Sniega dēļ piecus 
milimetriņus satīrīju. Bija tāds sasniegums, ka ziemas laikā 
trīs centimetriņus satīrīju! Vai tas nav jauki? Zinu, zinu, ka 
ir. Nevajag pateikties. Tāpat jau jūtos glaimots. Tad vēl pēc 
kādas dieniņas aizgāju uz vietējo skolu. Ja jūs zinātu, kas 
notika tur! Viens zilonēns, mazais Mikijs, kā mēs te viņu 
saucam, nebija neko sliktu izdarījis. Tādas jokainības vēl 
nebija redzētas! Aizgāju, sarunāju. Uztaisīju ziemas talku, 
un viss nokārtojās. Visu nokārtojām. Tas ilga divdesmit 
septiņus gadus, bet tas nekas, jo es zinu, ka tas vairāk 
neatkārtosies. Tā ka – mīlēsim savu zemīti. Centieties 
sakārtot vairāk nekā es. Es tomēr esmu tikai divdesmit trīs 
centimetrus garš. Nu labi. Atā! 

Kalna-Vēji un Lejas-Vēji – kopā viena 
krietna muiža, ja ne vien pagalmus atdalo šais 
pussabrukušais žogs un laika zoba apskru-
binātās ēkas... Kaimiņu attiecības: kurš vairs 
atceras, kas bija pirmais - mana cūka, tava vista 
vai otrādi, bet varbūt vēl kas cits, taču naids, 
tā vien šķiet, uz mūžīgiem laikiem; tikai jaunu 
ļaužu mīlestība, izrādās, tomēr ir spēcīgāka... 
Par to varam lasīt Alfrēda Dziļuma grāmatā 
“Vēja kaņepe” un lugā “Kaimiņi”. Topogrāfiskā 
situācija tepat vien no mūsu (toreizējā Doles) 
pagasta: Kalna-Vači un Lejas-Vači. Raksturi, 
attiecības, situācijas, notikumi – gan tuvākā 
un tālākā apkārtnē vērotas, gan autora iztēles 
rosinātas. Pusaudža gados Alfrēds Dziļums 
gāja ganos pie sava aizbildņa - mirušā tēva 
māsasvīra Jāņa Garozas, bet paaugoties bija 
jāsāk strādāt arī lielā puiša darbi: jāmācās 
zemi art u. tml. Šai laikā iztēlē sāk veidoties 
nākamie stāsti, lugas, romāni. Biogrāfiskajā 
darbā “Zeme dzīvo” A. Dziļums raksta: “Darbs 
likās garlaicīgs un nepadarāms. Bet es pieradu. 
Ja zirgi bija vienādi nojūgti un neraustījās, tad 
lemesis slīdēja viegli. Ar rokām turēdams arkla 
ragus, es varēju domāt, sarunāties ar sevi. 
Ļoti bieži, soļojot aiz Kalna Vaču arkla, manās 
domās veidojās vārdi, dīvaina izteiksme, 
varbūt bez satura un jēgas, bet tā plūda slīdošā 
ritmā, it kā pati sava prieka dēļ. [..] Reizēm 
man vajadzēja atpūtināt zirgus. Es atsēdos 
grāvja malā, un domas drūzmējās atkal ar citu 
saturu, citā plūdumā, it kā tās lauztos uz āru 
no jauna, neiztīrīta avota. Noslēpumainais 
izteiksmes prieks man palīdzēja saīsināt 
garās vasaras dienas un nebeidzamās Vaču 
lauku vagas. Varbūt tā bija neapzinīga 
sava veida izteiksmes stila meklēšana?” No 
uzkalniņa bija labi pārredzami Lejas-Vaču 
tīrumi un pagalms. Varbūt šādos brīžos iztēlē 
pavīdēja pēc daudziem gadiem “Vēja kaņepē”  
attēlotais Kalna-Vēju saimnieks: “Slīpais Ješka 
pazina lejas pagalmā katru sieviešu soli, 

KAIMIŅI

Pulkarnes amatieraktieri pēc A. Dziļuma lugas “Kaimiņi” izrādes Doles Tautas namā Ķekavā vecgada 
vakarā. Alfrēds Dziļums stāv 2. rindā 2. no labās. Nora Garoza stāv 2. rindā 2. no kreisās. Aizmugurē 
1. no kreisās – Doles pagasta rakstvedis V. Birzulis. Sēž labajā pusē – Doles-Pulkarnes pamatskolas 
skolotāja Minna Bodniece-Ozola ar abām meitiņām. Fot. Pēteris Āboltiņš. Noras Garozas-Kalniņas 
dāvinājums Ķekavas novadpētniecības muzejam.

uzminēdams, kad māte iznāks no istabas, 
kad meita. Šorīt Cilda skaloja pirtī veļu – drīz 
viņa nāks atpakaļ, lai izžautu kreklus tepat 
uz virves, kas stiepās no lejas istabas gala 
līdz kalna ābelei. Kaut pavasara vējš purināja 
puiša svītrainās studenta bikses, viņš pacietīgi 
stāvēja pie  ceriņu krūma un gaidīja.” 

Pirms ķerties pie lielāka apjoma darbiem, 
Alfrēds Dziļums rakstīja stāstus, kas tika 
publicēti un izmantoti radiolasījumos, kā arī 
lugas, kas tika gan publicētas, gan iestudētas 
un izrādītas, galvenokārt amatierteātros. 
Luga “Kaimiņi” – “tagadnes aina četros 

cēlienos” izdota 1934. g. (“Valters un Rapa”). 
Lugas sākumā Kaugars, ap 50 gadus vecs, 
ar rungu trenkā robežu pārkāpušās kaimiņu 
vistas, un tās neganti kladzina: “Tiš, sātani! 
E, kājas nodauzīt! Āre, tās atkal uz otru pusi! 
Būtu man plinte, tad gan tu, kaimiņ, priecātos 
par trekno zupu!” Pēc brīža viņš saka dēlam: 
“Ja tu domā palikt par Kurmja draugu, tad 
varēsi iet atpakaļ uz Rīgu bezdarbniekos.” 
Bet Sandis paskaidro: “Tēvs, tu zini, kādēļ 
es atstāju ierēdņa vietu un atnācu mājās! 
Es gribu izlīdzināt senču naidu Kauguru un 
Kurmju starpā.” Galu galā visas grūtības tiek 

pārvarētas, visi pārpratumi noskaidroti un 
domstarpības nolīdzinātas; tā ka 4. cēliens 
var beigties Jāņu vakarā ar mieru un kāzām. 
Tārgals: “Šovakar mēs svinam trīskārtējus 
svētkus! Vispirms, lai slavēta Jāņu nakts! Jāņu 
nakts, kas atnesa mieru pie uguns sārta un alus 
kausa! Lai slavēta Jāņu nakts, kas sirsnībā un 
mīlā ievada mūsu jaunos ļaudis kopējā dzīves 
ceļā! Un vispēdīgi – lai slavēta Jāņu nakts, kas 
latvieša sirdī modina iemigušo garu! [..]” Šo 
lugu iestudēja Pulkarnes amatieraktieri un 
uzstājās ar to arī Doles Tautas namā Ķekavā; 
tas notika 31. decembra vakarā, tikai gads nav 
zināms. Varbūt Jūs, cienījamie lasītāji, varētu 
to precizēt?! Alfrēda Dziļuma māsīca, tā 
paša Kalna Vača meita  Nora Garoza 1998. g. 
16. februāra vēstulē man rakstīja: “[..] Frīdis 
daudz dzīvoja pie mums. Gan kā bērns, gan 
kā jauneklis Kad izaugām, satikām ļoti labi, jo 
mums bija daudz kas kopējs. Dziļums bija tas, 
kas mani ieveda sabiedrībā. Es izaugu kopā 
ar ķekaviešiem. Bet pēc skolas man Ķekava 
bija tālu. Tā arī skolas biedri palika sveši. Bet 
Dziļums draudzējās ar Pulkarnes sabiedrību, 
ar jauniešiem. Tā viņš arī mani paņēma zem 
spārna. Sāku kopā ar pulkarniešiem spēlēt 
teātri, dziedāt. Satiku savu dzīves draugu. 
[..] Manās kāzās Dziļums turēja galda runu. 
Viņš bija izrēķinājis, cik kilometru mans vīrs 
nobraucis ar riteni, kamēr dabūjis sievu. Savu 
brālēnu Alfrēdu es atceros kā savas bērnības 
un jaunības mīļu, sirsnīgu līdzgaitnieku. 
Dancoju viņa kāzās. Pirmais Alfrēda dēls bija 
mans krustdēls. Bet karš, dzīvesvietas maiņas 
mūs visus ir atšķīris, esam palikuši sveši. [..] 
Lugā [“Kaimiņi”] esmu saimniece. Šo lugu mēs 
uzvedām rudenī Pulkarnes skolā, bet vecgada 
vakarā Ķekavā.”

Ķekavas novadpētniecības 
muzeja speciāliste 
VELTA STRAZDIŅA 

JAUNRADE

Radīt savu pasauli
Jau otro reizi Ķekavas vidusskolas bibliotēka rīko 

Ziemassvētku jaunrades konkursu. Šogad jaunajiem 
autoriem stāstā bija jāattēlo ziemas norises dabā. 

Konkursa mērķis ir izkopt radošo pasauli savā dvēselē, 
lai varētu smalki just un dzīvot līdzi notikumiem, kas noris 
apkārtējā vidē. Skolēni ir gatavi radīt savu pasauli literatūrā, 
iedzīvinot tajā savas izjūtas un varoņus.

Konkursam darbus iesniedza Agnese Žodziņa – 
8.a kl., Marika Lika – 7.b kl., Marija Odiņeca – 8.e kl., 
Irma Edīte Ģirupniece – 5.c kl., Megija Dūma – 9.b kl., 
Rudīte Bankevica – 5.b kl., Marta Priede – 9.b kl., Hatuna 
Halvaša – 9.b kl., Aija Bērziņa – 6.c kl., Ričards Bušs – 5.c kl.. 
Dažus darbus šodien nododam “Mūsu Ķekavas” lasītāju 
vērtējumam.

RITA SLOSKĀNE, 
Ķekavas vidusskolas bibliotekāre un IMC vadītāja

Sarma Cīrule

Paslēpes 
Tu paslēpies no manis rasā,
Kas rītos pļavu ziedus sedz.
Es upē iebridu ar kājām basām,
Bet manas acis tikai oļus redz.

No manis paslēpies Tu saules starā,
Kas agrā rītā sārti spīd.
Tu paslēpies tai koka zarā,
Kam pāri mākoņēna slīd.

Nu kā lai atrodu es Tevi,
Ja nezinu, uz kuru pusi iet?
Vai doties līdzi ilgu putnam,
Kas skumju pilnu dziesmu dzied?

Es Tevi meklēšu, līdz atradīšu,
Un piekļaušu pie krūtīm savām,
Es Tevi turēšu un vaļā nelaidīšu,
Lai būtu Tu man vienmēr blakām.

Jānis Caune

Svētku vakarā
Jau klusē šovakar tavs ziedu dārzs,
Jau klusi šalko egļu mežs.
Bet pāri visam spožas zvaigznes līst
Un aicina, lai sapņi neaizklīst.

Mēs klusēsim,- klusē mūsu dārzs,
Mēs dziedāsim kā egļu mežs.
Lūk, zemei pāri svētku dziesmas līst –
Tās aicina mūs šobrīd neizklīst.

Dziesmas no spožās zvaigžņu tāles
Saplūst,- kur šalko egļu mežs.
Galvām pāri mūsu sirdīs līst-
Tās dziesmas, kuras sauc mums neizklīst.

Nu ejam, dzīves dienu draugi,
Klausāmies- šalko egļu mežs.
Mēs sadzirdam, kā katrā sirdī līst
Mīļi vārdi – vairs tālu neaizklīst!

2006. gada 24.decembris

No radošo darbu konkursam 
“Esi dzejnieks” iesūtītajiem 

darbiem
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Nekustamo īpašumu birojs un nekustamā 
īpašuma eksperti tagad arī Ķekavā

REKLĀMASPORTS

Ķekavas sporta laureāti - 2006
16. decembrī Ķekavas kultūras namā notika svinīgs pasākums, kurā tika sumināti 

labākie Ķekavas pagasta sportisti, treneri un sporta darbinieki. 

Nominācijā „Labākais sportists” par laureātiem kļuva florbolisti Gunārs Klēģers,Jānis 
Jansons un regbists Māris Robežnieks. 

Nominācijā „Labākais jaunais sportists” par laureātiem tika atzīti Anastasija Samsonova 
(mākslas vingrošana) un Jānis Bērziņš (basketbols), bet par labākajiem treneriem 2006. 
gada sezonā kļuva Vita Mikitanova (mākslas vingrošana) un Uldis Bautris (regbijs). 

LINDA ZAĶE 

ĶEKAVAI BRONZA
Rīgas rajona 2006. gada sporta spēlēs  kopvērtējumā Ķekavas pagastam trešā vietā. 

Lepojamies!

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!

Dzīvnieku SOS: meklējam mājas!

www.dzivniekusos.lv

Ja Jūs meklējat savai dzīvei 
nesatricināmu pamatu... tad ar 
prieku aicinām Jūs uz Ķekavas 
draudzi „Dzīvības Avots”! Esat 
laipni gaidīti ! Dievkalpojumi 
notiek Ķekavas sociālās aprūpes 
centra zālē, Gaismas ielā 19/8 
svētdienās plkst. 11.

Ķekavas draudze 
“Dzīvības Avots”

Meitiņai ir  aptuveni 7 mēneši 
un viņu kopā ar kaķu māmiņu no 
mājām izmeta “saimnieks”, kurš 
nežēlīgi sita abus neaizsargātos 
zvēriņus. Ja kāds grib šo skaistumu 
savās mājās, lai mīlētu un lolotu, 
tad var zvanīt audžumammai 
Ivetai, tel. 26132167 vai Dzīvnieku 
SOSam, 7933003 Tigro ir 2 gadus vecs 

kastrēts runcis – labi 
kopts ,  skaists  un ar 
labām manierēm. Viņš 
pēc saimnieces nāves 
mantiniekiem kļuva 
lieks... Viņš labi satiek 
ar citiem dzīvniekiem, ir 
iekarojis  savas pagaidu 
saimnieces s i rdi  un 
g a t a v s  i e k a r o t  a r ī 
jūsējo. Tālr. 28825176, 
Baiba.

Vāveraste ilgu laiku pavadīja viens pats tukšā, 
pamestā dzīvoklī. Ļoti gudrs un mīlīgs. Ja kāds grib 
dot mājas šim mīlestību alkstošajam, skaistajam 
dzīvniekam, tad var zvanīt audžumammai Diānai, 
tel. 28265139 vai Dzīvnieku SOSam, 7933003

Pusmūža vecuma brūnais pūdeļpuisis ir mazliet novārdzis un izbiedēts, taču labsirdīgs un 
kādreiz bijis arī kopts. Ja kāds zina pūdelīša īsto saimnieku vai vēlas viņam dot mājas, zvaniet 
Dzīvnieku SOS 7933003 !

Gribas pateikt sirsnīgu paldies PF „Ķekava” 
darba kolēģiem, kuri nodeva asinis kā donori, 
un arī citiem, kas šo pasākumu noorganizēja. 
Lai Jaunā gadā jums veselība un izdošanās visās 
dzīves jomās!

Dziļā pateicībā jūsu darba kolēģe ZITA CĪRULE
    

Paldies darbabiedriem, Ķekavas mednieku 
kolektīvam, zemessardzei, draugiem, visiem visiem, 
kas bija atnākuši atvadīties un pēdējā gaitā pavadīt 
Staņislavu Orlovu.

  Dzīvesbiedre INESE GULBE

Biedrība “SPĒKA PASAULE” Ķekavas sporta klubs
piedāvā apmeklēt TRENAŽIERU ZĀLI.

Jums ir iespēja: • uzlabot veselības stāvokli un pašsajūtu
  • pilnveidot savu ķermeni
  • sasniegt labus rezultātus spēka trīscīņā (powerliftingā)
  • saņemt kvalificēta trenera konsultācijas

Kontakti: Aleksandrs Grigorjevs, tālr. 26317316, mail: kekava@sp.lv, Kārlis Bulāns

Uzmanību! Autorallijs!
11. februārī Ķekavas un Vecumnieku pagastos notiks LR minirallija čempionāta I posms 
„Ķekavas ziema 2007”. Rallija starts plkst. 10 pie tirdzniecības centra “Dālderi”, finišs 
plkst. 17 pie Ķekavas sporta kluba. Ātrumposmi notiks no plkst. 11 Zvirgzdē pie Staņķa 
ezera un no plkst. 11.45 Vecumniekos uz Neretas  – Birzgales ceļa.

Sekretāri – lietvedi 
ar angļu valodas zināšanām.

Lauksaimniecības tehnikas tirgotāju 
ar vācu vai angļu valodas zināšanām.

Prasības: LR pilsonība, vecums no 22 līdz 32 g.
Izstāžu komplekss ‘’Rāmava’’, Valdlauči. 

Tel. 29112961.

LAIPNI GAIDĪTI 
gan lieli, gan mazi klienti

FRIZIERSALONĀ “FENIX”. 
Ķekavā, 8. mājas pagrabstāvā.

Darba laiks:  P-PK  9.00 – 19.00
     S  9.00 – 17.00, 
  Sv.   ---

Frizieres Indra 29639660; 
Videga 29192412; Evija 29643922

Konditorejas ceham Valdlaučos
vajadzīgi 

KONDITORI, KONDITORU PALĪGI.
Elastīgs darba grafiks. Tālr. 7602029.

SIA “LOREKSS”
sakarā ar darba apjomu palielināšanos 

vajadzīgi
 PVC logu ražotnes vadītājs,
 strādnieki PVC logu ražotnē,
 sekretāre – biroja administratore.

Ķekavā, Dārznieku ielā 20, 
tālr. 7937853, 29428807.

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”
aicina pastāvīgā darbā:

  darbu vadītāju 
 (prasības – B kategorijas autovadītāja 

apliecība, komunikabilitāte, prasme 
organizēt darbu, vēlams pārzināt 
Ķekavas pagastu);

 B,C kategorijas autovadītāju;
 palīgstrādniekus.

Alga pēc vienošanās.
Kontakttālrunis 29259734.

SIA “HETA” 
aicina darbā : 

REKLĀMA

”ĶEKAVAS KODOLĀ”
Mēs Jūs gaidām!

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

mob. 9133529; 9211179, www.landfond.lv

Nepieciešamas juridiskās konsultācijas?

Vēlaties pārdot vai nopirkt:
Ātri un profesionāli

  Zemi,
  Dzīvokli,
   SAGATAVOJAM PIRKUMA 

LĪGUMUS



Fitnesa klubs Eliksīrs 
aicina uz:

ESTĒTIKAS UN KUSTĪBU STUDIJU 
’’PŪKS’’

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

KARĪNAS DEJU STUDIJU
Daudzpusīgi deju elementi apvienoti 

ritmiski, plastiski krāšņos skatuves 
priekšnesumos. Iejutīsieties dažādās lomās; 

izpaudīsiet savus talantus. Kustību prieks 
un pārliecība par SEVI. Bērniem no 6 – 12 g.

HIP-HOP, FUNKY, POP, TEHNO
Dinamiska nodarbība kustīgiem un 

enerģiskiem jauniešiem. Apgūsiet soļus 
no slavenu mūziķu repertuāra, vienlaikus 

atpūtīsieties no skolas stresa 
Nodarbības bērniem no 10 - 15 g.

FITNESS JOGU
Nodarbībā apgūst jogas pamatkustības un 
pozas, kuras attīsta lokanību un spēku, kā 
arī iemāca atslābināties. Koncentrējot savu 

uzmanību elpošanai, muguras stāvoklim un 
ķermeņa kustībām.

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

vecuma.

VĒDERDEJĀM
Graciozas kustības, specifiska horeogrāfija, 

eksotiska mūzika un daudz baudas!
Nodarbības domātas visiem sagatavotības 

līmeņiem.

SALSA
Nodarbības domātas tiem, kuri mīl 

Latīņamerikas mūziku un vēlas iemācīties 
kustēties karstasinīgajos ritmos.
 no 15 g. līdz sirmam vecumam.

Klubs piedāvā:
• TRENAŽIERU ZĀLI
• AEROBIKU
• ĀRSTNIECISKO VINGROŠANU
• SOLĀRIJU
• STILA – KRĀSU KONSULTĀCIJAS
•  MANIKĪRU, SKROPSTU 

PIEAUDZĒŠANU, PEDIKĪRU
•  PROFILAKTISKI – ĀRSTNIECISKO  

MASĀŽU
Iespējams iegādāties DĀVANU KARTES

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

Frontālā ekskavatora -
iekrāvēja JCB4CX pakalpojumi.

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

E-mail: bergsjcb@inbox.lv

SIA “Bergs JCB”

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 
IVANA TEBJAKINA,
INTAS GEDROVICAS,
ALISES ELEONORAS MARTINSONES,
HENRIHA GŽIBOVSKA,
GENOVEFAS SKUTELES,
JĀŅA KURPNIEKA,
VLADIMIRA JERMAKOVA,
OLGAS KUROČKINAS,
EMĪLIJAS SAKALAUSKIENES,
ANATOLIJA KUHARČUKA,
VALIJAS ALISES SAFRONOVAS,
NIKOLAJA ŠABOVIČA,
IVARA JĀŅA PRIEDES,
ILGAS SKAIDRĪTES LEGZDIŅAS,
ROBERTA TALINSKA,
ŅINAS MARKOVAS,
ARVĪDA DAMBERGA,
JĀŅA VĪKSNAS,
LEO VĪKSNAS
aiziešana mūžībā. 
Pagasta padome izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem. 

Ies Cilvēks, līdz zeme to apņems 
Savās pēdējās skavās,
Bet saule ik rudeni ziedēs 
Viņa stādītās kļavās.

/I.Ziedonis/

LĪDZJŪTĪBA

Ķekavas pagasta interneta mājas lapa: www.kekava.lv
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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 NEPABEIGTU GUĻBŪVI ĶEKAVĀ. 
Zeme 1250 kv.m. Vai maina pret 2 vai 3 istabu 
dzīvokli Ķekavā. Cena 65 000 Ls. Tālr. 29406497.

MAINU vienistabas dzīvokli Ķengaragā (kopējā 
platība 27 kv.m) pret vienistabas dzīvokli 
Ķekavā.  Tālr. 7258554, 22022298.

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

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

JA MEKLĒJAT BĒRNIŅAM AUKLĪTI, zvaniet uz 
tālr. 25964485, 25962417.

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos mazuļus

JAROSLAVU PECEVIČU,
LAURU LOCĀNI,
RŪDOLFU TOMU SUPI,
AUSTRI KRISTIĀNU SKUJU,
NAURI FRICSONU,
ADRIANU ROBEŽNIEKU,
MELĀNIJU ČERVINSKU,
MARKU VOLOBUJEVU,
LAURU ELĪZU STRAUTNIECI
un viņu vecākus sirsnīgi sveic 
Ķekavas pagasta padome.

Lai tava sirds, kur tik daudz jūtu,
Šo zemi mīlēt nenobeidz,
Un vienmēr pasaule tev būtu
Kā zieds, kas veras pirmoreiz.

(V. Grēviņš)

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

LIDIJU TEBJAKINU,
ANNU VENSKU,

DAGMĀRU PETKEVIČU,
HEINRIHU OLEHNOVIČU,

VERONIKU BAUMANI,
VILMU ELVĪRU OLGU SALU
VITĀLIJU ALEKSANDROVU,

KĀRLI BEINERTU!

90 gadu jubilejā
vissirsnīgākie sveicieni

HELĒNAI KALNIŅAI!
Ķekavas pagasta padome

Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.

             (I.Ziedonis)

22. janvārī pēc ilgstošas slimības mirusi 
ŅINA MARKOVA.

 Tuvinieki

Aizsavēra zemes vārti,
Aizkrīt zemes atslēdziņa:
Gulēt tev zem zemītes,
Kamēr saule debesīs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Vīksnu ģimenei, dēlus

LEO un JĀNI traģiski zaudējot.
Ķekavas vidusskolas kolektīvs

Saģērb, mani, māmuliņa,
Diženā rotiņā,
Nu es iešu tai ciemā,
Kur’ mūžam neatstāšu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
LEO un JĀNĪŠA māmiņai, 

aizvadot savus dēlēnus mūžībā.
6.b klases skolēni un 

skolotāja Ilona Sevčenoka 

Vai, dieniņa, man dieniņa,
Tu atnāci nezināma!
Vakar koši gavilēju,
Šodien veda smiltainē.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Vīksnu ģimenei, 

LEO un viņa brāli JĀNI
 mūžībā aizvadot.

5.b klase un audzinātāja

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu-
Nav rītdienas, ir tikai vēju balss.
Un kādām mīļām, labām sirdīm
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

Jūtam līdzi tuviniekiem lielajās bēdās, 
pāragri šķiroties no

JĀŅA VĪKSNAS un LEO VĪKSNAS.

1.b klases skolēni, vecāki, audzinātāja, 
Ķekavas sākumskolas pedagogi un 

darbinieki 

Dziļās sērās paziņojam, ka 21. janvārī  
mūžībā aizgājis mūsu tēvs un vīrs

ROBERTS TALINSKIS.
Ģimene

 Remonts,
 Regulēšana,
 Restaurācija,
 Durvis mājām, 

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

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

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

 Zibensnovedēju uzstādīšana privāt-
mājām;

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

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

E-mail: vpelektro@dot.lv

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

Atvērts jauns dārzkopības un 
saimniecības preču veikals 

“JŪSU MĀJAI UN DĀRZAM”. 
Plašā sortimentā piedāvājam:

 sēklas (vairāk nekā 800 veidu);
 mēslojumus puķēm, dārzeņiem un 

pārējām augu sugām,
 augu aizsardzības līdzekļus (gan 

bioloģiskos, gan ķīmiskos);
 augsni stādiem, telpaugiem, kā arī 

kūdru (dažāda fasējuma, vairāk nekā 
30 veidi);

 puķu podus (keramikas, plastmasas, 
kā arī balkonu kastes);

 dārza figūras un daudz ko citu.

Atnāciet! Ieklausīsimies jūsu ieteikumos 
un atsauksmēs. Pieņemsim pasūtījumus.
Darba laiks:  P,O,T,C,P,S  9.00 – 18.00. 
 Sv 9.00 -15.00

Atrodamies Ķekavā, Nākotnes ielā 2, 
„Kodolā”- bijušā pārtikas veikala  telpās. 

Tālr. 29726808, 27146140.


