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VIDE

Šis pavasaris pošanas darbiem bija labvēlīgs: siltās un saulainās 
dienas jau martā rosināja ļaudis ķerties pie savu dārzu un pagalmu 
sakopšanas. Tradicionāli lielais talku laiks sākās aprīlī, kad  lielu 
darbu pagasta teritorijas labiekārtošanā ieguldīja koru „Mozaīka” 
un „Daugaviete”, deju kolektīvu „Zīle” un „Sidrabene” dalībnieki, 
kas sakopa daļu pagasta mežu teritorijas un II pasaules karā kritušo 
karavīru brāļu kapus pie Dimantiem, pensionāri, kuri uzposa saliņas 
teritoriju, un vidusskolas audzēkņi, sakārtojot savas mācību iestādes 
apkārtni. Savukārt pagasta padomes darbinieki  sakopa dambīša 
apkārtni.

Šopavasar pagasta teritorijā jau izzāģēti nokaltušie un sabiezināti 
saaugušie koki, iekārtota puķu piramīda pie pagasta padomes ēkas 
un top ziemciešu un dekoratīvo kokaugu stādījumi vecā strūklakas 
baseina vietā, atjaunoti zālieni. Darbi turpināsies visu pavasari un 
vasaru.

2006. gada beigās noslēdzās konkurss 
“Kanalizā cijas tīklu paplašināšana un 
rekonstrukcija Ķekavā”, kurā uzvarēja 
firma SIA ”Water Ser”. Projekta realizā-
cijas rezultātā tiks izbūvēts kanalizācijas 
spiedvads no Ķekavas ciemata līdz Rīgas 
pilsētas robežai un 5 pārsūknēšanas 
stacijas. Projekta kopējās izmaksas ir 
3,2 milj .  EUR, no kurām lielāko daļu 
finansē ES no Kohēzijas fonda un Latvijas 
valsts. Pašvaldības un SIA „Ķekavas nami” 
līdzfinansējums ir 374 788 EUR, kā arī 
jāsedz PVN maksājumi.

2006. gadā Ķekavas pagasta padome 
jau ir ieguldī jusi līdzekļus no sava budžeta 
120345 Ls.

Šī ir projekta 1. kārta, un tā paredz 
esošo centralizēti savākto Ķekavas pagasta 
kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu uz 
Rīgas kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas 
būvēm.

Ko ķekavieši iegūst no šī projekta? 
Vispirms jau tīrāku vidi - tīrāku ūdeni 

TĪRA VIDE, TĪRS ŪDENS
Uzsākta projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Ķekavā” realizācija

pieslēgti centralizētai notekūdeņu savākšanas 
sistēmai.

Un pats galvenais ieguvums - iespēja nākotnē 
izbūvēt kanalizācijas notekūdeņu vadus un 
pievienoties spiedvadam visā Ķekavas garumā 
no centra līdz Rīgai.

Pagasta padome ir  iesniegusi LR Vides 
ministrijā projekta priekšlikumu par ūdensvadu 
un kanalizācijas tīklu izbūvi 2. kārtā, t . sk. 
maģistrālo kanalizācijas cauruļvadu izbūvi 
Odukalnā, Katlakalnā, Rāmavā, Loriķu ciematā, 
Vimbukroga ciematā. 

Tā kā spiedvada izbūve norisināsies visa šī 
gada garumā, jau iepriekš atvainojamies tiem 
iedzīvotājiem, kurus skars šie būvniecības darbi, 
par sagādātajām īslaicīgajām neērtībām. Saskaņā 
ar l īgumu, spiedvada būvētājam pārrak tā 
teritorija jāatjauno sākotnējā stāvoklī, tādēļ 
Ķekavas pagasta padomes speciālisti sekos, lai 
labiekārtošanas darbi tiktu veikti kvalitatīvi.  

ASTRĪDA VĪTOLA,
Ķekavas pagasta padomes 

vides un attīstības daļas vadītāja

Pagasts pošas

Pagasta padome saka lielu paldies visiem, kas, uzpošot 
savas sētas un sabiedriskās teritorijas, darījuši skaistāku mūsu 
pagastu.  

Sausajā Daugavā un citās Ķekavas pagasta 
ūdens tilpēs. Lik vidēsim notekūdeņu 
novadīšanu Sausajā Daugavā un Olektes 
upēs no 3 lielākajām notekūdeņu attīrī-
šanas būvēm.

Otrkārt : pašvaldībai nebūs jābūvē 
daudzas jaunas notekūdeņu attīrīšanas 

būves katrā ciematā, jo esošās ir noveco-
jušas un neatbilst ES standartiem. Arī 
s trauj i  au g oš aj os  Ķe k avas  c i e m atos 
nepieciešama centralizēta notekūdeņu 
savākšana. Līdz ar spiedvada izbūvēšanu 
tiek risināta notekūdeņu problēma putnu 
fabrikā “Ķekava” un citos uzņēmumos, kuri 

Vieglu soli!
Ķekavas centrā iedzīvotājiem kopš 

šī pavasara ikdienas solis ritēs raitāk un 
priecīgāk, jo viņu gaitas visos galvenajos 
virzienos vedīs pa gluži jauniem bruģētiem 
celiņiem. Tos 516 kvadrātmetru platībā 
kvalitatīvi un līgumā paredzētajos termiņos 
veica SIA „Latvijas ceļu būve”. Pirmie, 
darbus pieņemot, tos iemēģināja pagasta 
padomes deputāti (attēlā no kreisās) Jānis 
Caune, Dainis Jansons, izpilddirektors 
Ilmārs Indrikovs, Dzintra Maļinovska un 
Igoris Malinauskas. 

Vieglu soli  un priecīgas domas, jaunos celiņus 
staigājot!

 GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

Lasītāju ievērībai! 
Lai varētu operatīvi atspoguļot pagasta padomes sēdēs pieņemtos lēmumus, “Mūsu Ķekava” turpmāk 

iznāks katra mēneša sākumā (orientējoši ap 10. datumu). Nākamais numurs - jūnijā.
REDAKCIJA GUNTAS LAPIŅAS teksts 

VĒSMAS OZOLIŅAS foto



Grāmatas svētki 
Bibliotēkas nedēļas ietvaros 17.aprīlī notika ,,Grāmatas 

atvēršanas svētki’’. Pārlapojām grāmatu ,,Klētnieki ar grimu, 
bez grima”, kuras autore teātra kritiķe Silvija Geikina stāsta 
par katru Klētnieku dzimtas pārstāvi vairākās paaudzēs.      
Silvijas Geikinas jaukais stāstījums izvērtās ļoti saistošs un 
interesants, savukārt Dzintra Klētniece visus saviļņoja ar 
saviem neparastajiem smiekliem un azartisko stāstījumu. 

DAIGA DINSBERGA, Katlakalna bibliotēkas vadītāja   
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AKTUALITĀTES

„Esmu saņēmusi smagu „mantojumu””
Par pagasta attīstības jautājumiem – pagasta padomes priekšsēdētāja pirmā vietniece, Attīstības komitejas priekšsēdētāja LĪGA BADŪNE

- Pašlaik darbu  savos jaunajos amatos esmu tikko 
uzsākusi, bet Attīstības komitejā strādāju no ievēlēšanas 
brīža. Lai gan risināmie jautājumi man ir zināmi un pazīstami, 
tomēr jāteic, ka esmu saņēmusi smagu „mantojumu”. Līdz 
šim Attīstības komitejai juridiski nebija vadītāja. Saskaņā ar 
likumu „Par pašvaldībām” komitejas priekšsēdētāju ievēl 
komitejas locekļi no sava vidus, bet mūsu pašvaldībā, manus 
iebildumus neuzklausot, tas netika izdarīts. Toreiz ievēlētais 
priekšsēdētāja vietnieks Indriķis Teivāns apsēdās galda galā 
un sāka vadīt, un diemžēl visi to pieņēma kā normālu situāciju.  
Šis neveiksmīgais amatu savienojums, kad Teivāna kungs kā 
Attīstības komitejas vadītājs un priekšsēdētāja vietnieks vienā 
personā neorganizēja daudzu jautājumu atklātu izskatīšanu, 
ir radījis vairāku nelikumīgu attīstības komitejas un pagasta 
padomes lēmumu pieņemšanu, piemēram, plašu publicitāti 
ieguvusī būvatļauju izsniegšana „Vāverītēm”, vairāk nekā 90 
hektāru pagasta zemju uzdāvināšana Baložu pašvaldībai, 
daudzdzīvokļu mājas projektēšana bijušās kafejnīcas ”Pie   
Mārtiņa” vietā. Lai kā negribētos savā darbā visu laiku 
skatīties atpakaļ un meklēt nepareizības, tomēr ikdienas 
darbs pašvaldībā to piespiež darīt. Būvvaldes pieļautās kļūdas 
un nelikumības parādās katru dienu, un tagad ir jāpieņem 
lēmumi, kā šos jautājumus sakārtot likumīgi.  

Attīstības komitejā un būvvaldes sastāvā ir notikušas 
izmaiņas. Teivāna kungs atbrīvots no priekšsēdētāja vietnieka 
amata un Attīstības komitejas locekļa pienākumiem, 
nomainīts būvvaldes vadītājs un tās sastāvs papildināts ar 
juristi. Pārmaiņas būtiski uzlabo būvvaldes darbu.

Attīstības komitejā bez manis strādā arī deputāti Pēteris  
Geks, Arvīds Platpers, Inārs Beļinskis un Igoris Malinauskas. 
Šī komiteja ir pati svarīgākā un atbildīgākā, jo izskata un   
sagatavo pagasta padomes lēmumu projektus zemes un 
būvniecības jautājumos, lemj par teritorijas plānojumu un 
pagasta attīstību, kā arī risina citus pašvaldībai nozīmīgus 
jautājumus. Uzdrošinos teikt, ka no Attīstības komitejas 
locekļu godaprāta un atbildības ir atkarīga Ķekavas nākotne. 
Man ir prieks vērot, kā mainījies komitejas darba stils. Agrāk 

mēs visi pieci, galvas kopā sabāzuši, pētījām vienu papīra 
lapu un bezspēcībā balsojām par mums priekšā noliktiem 
jau iepriekš sagatavotiem dokumentiem. Tagad ikviens 
zemes sadales projekts visiem tiek parādīts uz lielā ekrāna, 
ir redzama tā atrašanās vieta, infrastruktūra, piebraucamie 
ceļi. Deputātiem cenšos iedot maksimāli vispusīgu un 
pilnīgu informāciju, no kuras atkarīga lēmuma pieņemšanas 
pareizība un likumība.

Līdz šim pilnīgi tika ignorētas likumdošanas normas 
par būvniecības ieceru sabiedrisko apspriešanu pirms 
projektēšanas atļauju izsniegšanas. Ja būtu dota iespēja, 
iedzīvotāji  noteik ti  būtu pauduši at tiek smi gan par 
jaunuzcelto daudzdzīvokļu māju, gan ieceri  par vairākiem 
stāviem paaugstināt kafejnīcas „Pie Mārtiņa” ēku. Deputāti 
šo lēmumu pieņēma, iedzīvotāju viedokli neuzzinot.    

Dzīve pagastā tikai tad būs komfortabla, ja to veidojot,   
ievērosim visas sabiedrības intereses. Tāpēc pirmais, ko 
mainīju Attīstības komitejas darba stilā un turpināšu darīt: 
pagasta avīzē un interneta mājas lapā publicēt būvniecības 
ieceres un projektu skices, dodot iedzīvotājiem paust savu 
viedokli. Es aicinu nākt un to darīt. Citādi vienu otru reizi man 
kā deputātei pietrūkst spēka cīnīties par kādu ieceri, jo jūtu, 
ka sabiedrībai tas ir vienalga. 

 Ja man būs lemts atlikušos divus šī deputātu sasaukuma 
darbības gadus strādāt pašreizējo darbu, nevaru apsolīt, ka 
pārmaiņas būs jūtamas, jo laiks paies pieļauto kļūdu labošanā, 
un jaunām iecerēm atliks maz laika. Tomēr gribu nākotnē 
skatīties cerīgi. Pašlaik ir iesākti vairāki lieli darbi, par kuriem 
iedzīvotāji varēs priecāties. Ir uzsākta Ķekavas pamatskolas 
un pašvaldības administratīvā centra projektēšana, īstenojas 
Kohēzijas fonda finansētais projekts „Ūdenssaimniecības 
attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”, šogad tiks labiekārto-
tas Pliederu, Purmaļu, Pļavu, Purva, Smilšu un Priežu ielas, 
ceļu A-5 un A-7 savienojums. Iesākta ūdens ņemšanas vietas 
rekonstrukcija ar atdzelžošanas  stacijas un divu artēzisko 
aku izbūvi Odukalnā. Turpinās Pļavniekkalna sākumskolas 
rekonstrukcijas projekta izstrāde, par kuru gan vairums 

deputātu uzzināja tikai tad, kad projektētāja firma iesniedza 
pirmo skiču variantu. Šobrīd deputātu domas dalās, vai ir 
nepieciešama Pļavniekkalna sākumskolas paplašināšana, ja 
skolā mācās 57 bērni un vien skolēna izglītošanas izmaksas 
vairākkārt pārsniedz attiecīgas izmaksas citās skolās.

Visvairāk deputāti gribētu redzēt Katlakalnā jaunu  
bērnudārzu, bet pārveidot jau izstrādāto skolas  projektu, 
pēc speciālistu domām, nav iespējams. Toties Katlakalna 
iedzīvotājus varēsim iepriecināt ar jaunu pasta ēku, ko 
pagasts ceļ par saviem līdzekļiem, savukārt iekštelpas izbūvē 
„Latvijas pasts”.

Man ļoti gribētos pagasta teritoriju redzēt krāsaināku 
un dzīvespriecīgāku. Lai to panāktu, mums jāmaina pašiem 
sava domāšana. Cik daudz spēka un enerģijas bija jāpieliek, 
lai jauno gājēju celiņu pelēkajā klājumā parādītos pa kādam 
sārtam ķieģelītim! To izdevās panākt posmam pašā ciemata 
centrā starp 4. un 5. māju. Taču segums pie pirmsskolas 
iestādes „Ieviņa” un Katlakalna tautas nama tā arī ir drūms 
un monotons... Brīnos, ka tik bagāta pašvaldība iegulda 
projektos tik lielus līdzekļus, bet rezultāts iznāk  tik pelēks un 
neveiksmīgs.  Es prasīšu šo attieksmi mainīt.    

11. aprīlī deputāti apstiprināja Ķekavas pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu galīgo redakciju. Pašlaik šis dokuments 
iesniegts atzinuma saņemšanai Pašvaldību lietu ministrijā. 
Lai gan plānojums pieņemts ilgākam laika posmam, tas 
nenozīmē, ka šis dokuments laika gaitā nav maināms, un tas 
atbilstoši laika garam droši vien tiks darīts ne reizi vien. Taču 
jau tagad ir skaidrs, ka pagasta padomes darbiniekiem tas 
nozīmē milzīgu jaunu darba apjomu, jo visi zemju īpašnieki 
sāks īstenot savus plānus atbilstoši atļautajam zemju 
izmantošanas mērķim. Diemžēl pašlaik pagastā trūkst šiem 
darbiem vajadzīgo speciālistu – arhitektu, juristu, zemes 
ierīkotāju, teritorijas plānotāju.

Turpmāk pagasta iedzīvotāji  izdevumā „Mūsu Ķekava” 
un interneta mājas lapā  regulāri saņems informāciju par 
būtiskākajiem attīstības jautājumiem.   

Pierakstīja GUNTA LAPIŅA

Paziņojums par būvniecības 
publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 23.03.2007. 
lēmumu „Par noliktavas - angāra un biroja ēkas būvniecību 
nekustamā īpašumā „Lībekas”, nodota publiskai apsprieša-
nai būvniecības ierosinātāja Idas Kubašas būvniecības 
iecere noliktavas – angāra un biroja ēkai Ķekavas pagastā, 
Katlakalnā, nekustamā īpašumā „Lībekas” (kadastra numurs 
8070-008-1521).

Aicinām Ķekavas pagasta iedzīvotājus, kā arī personas, 
kurām Ķekavas pagasta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā pieder nekustamais īpašums, izteikt savu viedokli 
un līdz  2007. gada 31. maijam rakstiski iesniegt vai nosūtīt 
savas atsauksmes Ķekavas pagasta Būvvaldei (Gaismas 
iela 19, K- 9, Ķekava, Rīgas rajons, LV-2123).

Ar apskates materiāliem un informāciju par noliktavas 
būvniecības ieceri var iepazīties Būvvaldē, pirmdienās no 
8.00 - 18.00 un ceturtdienās no 9.00 - 19.00, pārtraukums 
no 13.00 – 14.00.

Atsauksmes, kas būs iesniegtas pēc 31. maija, netiks 
ņemtas vērā.

Ķekavas pagasta Būvvalde

Zemju īpašnieki un tās 
apsaimniekotāji !

Šogad jau marta sākumā Latvijā tika reģistrēti pirmie 
pērnās zāles ugunsgrēki, šo ugunsgrēku skaits ik pavasari 
sasniedz vairākus simtus un pat tūkstošus, aiznesot 
līdzi cilvēku dzīvības, nopostot ēkas un iznīcinot zemes 
platības.

 Pagājušajā gadā Latvijā tika reģistrēti 7083 pērnās 
zāles ugunsgrēki ,bojā gāja 6 cilvēki un nodega 472 ēkas.

Aicinām:
-  pievērst pastiprinātu uzmanību teritoriju sakopšanai 

un zāles nopļaušanai rudenī:
-  uzturēt ugunsdrošā stāvoklī Aizsargjoslu likumā 

noteiktās aizsargjoslas gar ceļiem un mežiem;
-  ievērot labas saimniekošanas prakses nosacījumus- 

koptas, appļautas pļavas, kur nopļautā zāle tiek 
novākta vai sasmalcināta, meliorācijas sistēmas tiek 
uzturētas funkcionālā stāvoklī. Lauksaimniecībā 
izmantojamā zemē nav sastopami invāzīvā augu 
suga Sosnovska latvānis un krūmi. Lauksaimnieka 
uzdevums ir apsaimniekojamās teritorijas attīrīšana 
no degtspējīgiem atkritumiem, piemēram, izkaltušiem 
kokiem, pērnās zāles un citiem priekšmetiem, kas 
var veicināt degšanu. Ap jebkura tipa ēkām desmit 
metru platā joslā teritorija jāattīra no sausās zāles un  
nenovākto kultūraugu atliekām. Zemes īpašniekam 
v a i  t ās  a p s a i m n i e ko t āj a m  j ā r au g ā s ,  l a i  v i ņ a 
apsaimniekotajā teritorijā nenotiktu dedzināšana.

Cilvēki bieži vien aizmirst, ka pērnās zāles dedzināšana 
iz jauc barības ķēdi ,  tā  nodarot  ļaunu maz aj iem 
kukainīšiem. Piemēram, zirneklīši, kas dzīvo kūlā un 
pārtiek no ērcēm, kuras var būt slimas ar encefalītu, 
dedzinot bojā iet zirnekļi, bet ērces, kas tikmēr atrodas 
dziļāk zemē, izdzīvo.

Ja tiks konstatēts, ka zemes īpašnieks vai tās apsaimnie-
kotājs nav izpildījis kādu no Labas saimniekošanas 
prakses nosacījumiem, tiks piemērotas soda sankcijas, 
piemēram, ja saimniecība pieteikusies uz Eiropas 
Savienības atbalstu maksājumiem, atbalsts konkrētajam 
pasākumam samazināsies par 10%.

Administratīvā atbildība par ugunsdrošības noteikumu 
pārkāpšanu paredzēta Latvijas administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 179.panta 4. daļā – par kūlas dedzināšanu uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no 200 – 500 latiem vai 
piemēro administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm.

 DZIDRA SAULĪTE,  
   lauku attīstības speciāliste  

A. Dziļuma simtgadei
Ar nelielu svinīgu atklāšanas brīdi (attēlā) 18. aprīlī 

Novadpētniecības muzejā durvis vēra rakstnieka Alfrēda 
Dziļuma simtgadei veltīta izstāde, kura būs apskatāma līdz 
1. jūnijam.

IZSTĀDES

“Logs Gaismas ielā” 
Mākslinieka Rūdolfa Kristapsona veidotie gaismas 

ķermeņi šopavasar īpaši koši priecē apmeklētājus nu jau 
tradicionālajā izstādē Ķekavas kultūras namā. 

GUNTAS LAPIŅAS foto

INFORMĀCIJA



KONTAKTI
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Goštinas delegācija viesojas Ķekavā

No 10. līdz 15., aprīlim Ķekavā ciemojās Polijas pilsētas Goštinas delegācija 40 
cilvēku sastāvā. Tā bija atbilde Ķekavas pašvaldības delegācijas vizītei Goštinā 
aizvadītā gada jūnijā, kad tika noslēgta vienošanās deklarācija par sadarbības 
uzsākšanu un partnerattiecību veidošanu. Toreiz abas puses apņēmās, vispusīgi 
izmantojot Eiropas Savienības piedāvātās iespējas, tuvināt Ķekavas un Goštinas 
iedzīvotājus un veidot jaunas attiecību saites sadarbībā ar nevalstiskajām organizā-
cijām un iedzīvotāju grupām, kas aktīvi piedalās starptautiskajos kontaktos.

Visciešākā sadarbība jau izveidojusies starp mūzikas skolām un to audzēkņiem. 
Par to liecināja gan kopīgie mēģinājumi un koncerts mūsu mūzikas skolā, gan 
intensīvā sarakste, kas  jauniešu starpā sākusies pēc  ciemošanās Ķekavā.

Taču poļu delegācija bija atbraukusi arī ar daudz  plašākas sadarbības projektiem 
un patiesu interesi par Ķekavas dzīvi. Ciemiņi iepazinās ar pagastu un tā iestādēm, 
apmeklēja vairākus uzņēmumus. Sarunas par turpmāko sadarbību un pieredzes 
apmaiņa notika gan pagasta padomē, gan sociālajā dienestā un municipālajā 
policijā, un tika secināts: šajās lietišķajās attiecībās devēji un ņēmēji ir abas puses. 
Tas ir būtisks arguments  attiecību turpināšanai un attīstīšanai.

Sadarbības līgumu paredzēts noslēgt rudenī.

AGITAS EIZENBERGAS un GUNTAS LAPIŅAS foto

Abu pašvaldību vadītāju tikšanās Ķekavas pagasta padomē. Ekskursija Rīgā.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” audzēkņi sveica viesus ar poļu dziesmu.

Raita Ašmaņa vadībā spēlē Ķekavas un Goštinas mūzikas skolu audzēkņu apvienotais 
orķestris.

Jauniegūtie draugi atvadoties saka: “Uz redzēšanos!”

Ar pieredzi apmainās abu policiju darbinieki - problēmas visur līdzīgas.

Lietišķas pārrunas norit sociālajā dienestā.
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IZGLĪTĪBA

Ķekavas vidusskolas sākumskola
 aicina pieteikt 2007./2008. m.g.

piecgadīgo un sešgadīgo sagatavošanas grupā
 bērnus, kas dzimuši 2001. – 2002. gadā.

SKOLAS AICINA

 individuālu skolotāju pieeju 
katram bērnam,

 interesantas mācību ekskursijas,
 dažādus ārpusskolas pasākumus,
  interesantu, notikumiem bagātu 

skolas dzīvi (pasākumi, teātri, cirka 
izrādes, mācību lekcijas, koncerti),

 brokastis un pusdienas,
 autobusu, kas bērnus atved 

un aizved (maršruts Ķekava - 
Valdlauči - Kaļķu fabrika – skola 
- Ķekava),

 pagarinātā dienas grupa 
līdz 17.00, 

Privātskola “Gaismas tilts ‘97”
aicina mācīties: 

Šobrīd notiek pieteikšanās:
  attītstības skoliņai. 2,5 h vai 4 h 
garumā! Skoliņas nodarbības 
pirmdienās, trešdienās, 
piektdienās,

 māmiņu un bērniņu nodarbības. 
Pavisam jaunas un svaigas 
idejas pedago ga pavadībā,

 angļu valoda bērniem no 
3 gadu vecuma,

 angļu valoda pieaugušiem. 
Jaunas un interesantas 
pasniegšanas metodes,

 mūzikas studija: vokālais 
ansamblītis un vokālās 
individuālās nodarbības. 
Konkursi, koncerti un dažādas 
aktivitātēs, lai atklātu bērna 
talantu,

 deju studija bērniem. Lokanība, 
plastika, ritma izjūta!

Ķekavas vidusskolas sākumskola
aicina pieteikt bērnus 2007./2008. m.g.

1. klasē.

   Burtiņos- 4 reizes nedēļā gaidām 2-4 gadniekus,  
   Sagatavošana skolai (5-6 gadi) katru dienu, 
   Sākumskolā, 
   Pamatskolas klasēs. 

Pie mums īpaši:
• Klasē vidēji mācās 8-13 skolēni.
• Angļu valoda katru dienu no 1. klases.
• Pamatskolas klasēs angļu valodas sarunvaloda pie profesora no Amerikas. 
• Vācu valoda, sākot ar 3. klasi.
• Krievu valoda, sākot ar 5. klasi. 
• Drāma 1. - 6. klasei.
• Koris 5. - 9. klasei.
• Konsultācijas visos mācību priekšmetos pēc nepieciešamības.

REKLĀMA

Iestājoties 1. klasē, nepieciešami šādi dokumenti:

1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
2) medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un 

profilaktisko vakcināciju karte (veidlapa 027/u);
3) izziņa, ka bērns apmeklējis obligāto 

sagatavošanu pamatizglītības apguvei;
4) izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Iesnieguma veidlapa par iestāšanos skolā un 
ētikas vai kristīgās mācības izvēli aizpildāma skolā.

Dokumentus var iesniegt Ķekavas vidusskolā vai 
sākumskolā katru darbdienu no plkst. 9 līdz 15.

Uzziņas pa tālr. 7937007, 7937005.
Bērnus, kuri dzīvo Valdlauču, Plakanciema, 

Dzērumu virzienā, uz skolu un no skolas ved 
bezmaksas autobuss.

Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:

1)  bērna dzimšanas apliecības kopija;
2)  medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un 

profilaktisko vakcināciju karte (veidlapa 027/u);
3)  izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Iesnieguma veidlapa par iestāšanos sagata-
vošanas grupā aizpildāma skolā.

Dokumentus var iesniegt Ķekavas vidusskolā vai 
sākumskolā katru darbdienu no plkst. 9 līdz 15.

Uzziņas pa tālr. 7937007, 7937005.
Bērnus, kuri dzīvo ārpus Ķekavas centra, uz skolu 

un no skolas ved skolas autobuss (bezmaksas).

    Skolas administrācija

Mācoties Pļavniekkalna sākumskolā, mēs nodrošinām Jūsu bērnam:
 dažādus pulciņus: runas 

pulciņš „Zvirbulēns”, rokdarbu 
pulciņš „Prasmīgās rokas”, 
Mazo matemātiķu skola, 
sporta pulciņš, vides pulciņš 
„Kāpēcēns”, datorpulciņš 
„Nezinīši”, ansamblis, deju 
kolektīvs „Pie Daugavas”, 
ritmika

 iespēju piedalīties dažādos 
konkursos, olimpiā dēs

 apgūt angļu valodu no 1. klases 
un krievu valodu no 4. klases,

 logopēds.

Stabilas zināšanas mācību priekšmetos būs labs priekšnosacījums tālākai veiksmei.

Pieteikties pa tālruni 7 937884 vai skolā Nākotnes ielā 3, Ķekavā

Apgūstam licencētu un akreditētu pamatizglītības programmu.

BeBe drīzumā Ķekavā “BeBe muižā” 

Mēs piedāvāsim un 
aicinām bērnus jau 
pieteikties:

  pastāvīgai nākšanai 
2 bērnu istabās. Bērniem 
no 1,5 - 5 gadiem! Īpaši 
labiekārtota ēka bērniem. 
Ar rotaļu laukumu iekšā 
un pagalmā! Tāpat 
nodarbības, dienas 
kārtība, profesionāli 
pedagogi un viss, viss, 
lai mazais justos labi un 
attīstītos!

Neaizmirstiet par mūsu:  kurjerpastu, 
 ''ugusdzēsējauklītēm''  dažādu 

pasākumu organizēšanu ārpus mūsu 
telpām! Gaidām Jūs BeBē, gaidām Jūsu 
pieteikumus arī nodarbībām!

Par mums vairāk uzzināsiet: www.bebe.lv  - tur arī cenu lapa!   bebe@bebe.lv   27000970 un 22326693 

Un drīzumā varēs pieteikties arī 
bobata nodarbībām un 
jogas nodarbībām!

 Tāpat veidojam ''BeBe'' māmiņu 
klubiņu Ķekavas, Katlakalna, Ziepniek-
kalna, Valdlauču, Baldones un Baložu 
mammām. Gaidām aktīvās mammas!

  Ķekavā īpaši svinam jubilejas, tusiņus, 
ballītes un dažādus pasākumus! 
Telpas ir plašas. Vecākiem atsevišķa 
virtuvīte un telpa čalošanai, bet 
bērnus iepriecinās ne tikai vadītāji, 
bet arī atrakcijas! Īpaši jauki pie 
mums būs vasarās! Tāpat iespējama 
jubilāra torte un mielasta pasūtīšana!

Pļavniekkalna sākumskola 
uzņem skolēnus 2007./2008. mācību gadam

Iesniegumus un 
dokumentus pieņem 

darba dienās:

Pirmdien, trešdien 
9.00-15.00

Otrdien, ceturtdien, 
piektdien
9.00-17.00

Tālrunis uzziņām: 
7 938862, 

mob. tālrunis: 
29359962

ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLA
UZŅEM AUDZĒKŅUS 2007./2008.mācību gadam

Uzņem audzēkņus 
sagatavošanas un 1.klasē

Iestāj-
pārbaudījumi

Konsultācijas

Sagatavošanas klasē
No 6 – 7 g. vecuma

6. jūnijā 
pl. 17.30

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

6. jūnijā 
pl. 18.00

4., 5. jūnijā
no pl. 17.00 – 19.00

Iesniegumu pieņemšana no 21. maija katru darba dienu no pl. 10.00 - 19.00 
un konsultāciju laikos skolas 3. telpā.
Nepieciešamie dokumenti: 1. iesniegums (uz veidlapas)
   2. audzēkņa dzimšanas apliecība (kopija)
   3. medicīnas izziņa
   4. izziņa no vispārizglītojošās skolas (ja mācās)
Informācija pa tālruni 7937502 katru darba dienu no pl. 9.00 – 13.00 un no 
pl. 14.00 – 18.00.

ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLA
uzņem audzēkņus 2007./2008. mācību gadam

28. un 29. maijā plkst. 17.30-19.00
1. kursā uzņem bērnus no 9 gadu vecuma  
(3. vispārizglītojošās skolas klase)

Sagatavošanas klasēs uzņem bērnus no 7 - 8 gadiem.

Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
2) medicīniskā izziņa par bērna veselības stāvokli;
3) iesnieguma veidlapa par iestāšanos (aizpildāma  skolā );
4) izglītošanas līgums (aizpildāms skolā);

Bērniem, kas stājas 1. kursā, uz vietas jāveic pastāvīgais darbs, tādēļ 
līdzi jāņem zīmulis, otas, krāsas.

Ķekavas mākslas skola Gaismas iela 17, otrajā stāvā
Tālrunis uzziņām 7937444, 7937447

www.kekava.lv   e-pasts kemaskola@e-apollo.lv

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA 

Ķekavas bibliotēkas jaunumi
Bibliotēkas krājumus papildinājušas jaunas grāmatas: Dž. Grīna „Es, tu 

un vīramāte”, A. Gavalda „Būt kopā - un viss”, T. Pārkers „Zambezi  bīstamā 
paradīze”, P. Kārsons „Nodevība”, M. Geidāne „Sili deg”, H. Paukšs „Ledus 
sarkofāgi”’, D. Elliss „Tiesības dzīvot”, A. Pope „Rīgas galvenā nomale”, K. Eseksa 
„Kleopatra”, S. Berijs „Tempļa ordeņa mantojums’’, A. Mariņina „Pilsētas tarifs’.

Ievērojamā psihoterapeita Jāņa Zālīša mūžs veltīts cilvēkiem. Nu tas ir 
mūsu rokās - gan aizraujošs, gan baisms kā dēku romāns, pilns asa dramatisma 
un arī traģisma - kā Pētera Čaikovska 6. simfonija - „Sestā simfonija”. 

Aisedora Dunkane ‘’Mana dzīve: mākslai un mīlai veltīts mūžs”. Slavena 
dejotāja, dzimusi Sanfrancisko, ceļo uz daudzām pasaules valstīm. 1923.gadā 
salaulājas ar Sergeju Jeseņinu.

Edmunds Johansons „Čekas ģenerāļa piezīmes” - lasot šo grāmatu, 
jūs uzzināsiet, kā strukturējās Latvijas PSR VDK, kā sabruka šī varenā spēka 
struktūra.

Izcils komiķis, nepārspēts Šveiks, tautas mīlēts un cienīts aktieris, cilvēks, 
kurš  apveltīts  ar neizsmeļamu humoru, spēju mīlēt dzīvi un dabu - tādu 
aktieri sastopam Gunnara Treimaņa grāmatā „No Šveika līdz viņa majestātei 
ķeizaram Francim Jozefam I”.

„Mājas ārsts”: pašpalīdzības rokasgrāmata sniedz detalizētu informāciju 
gan par veselības traucējumiem, ko varat novērst paši saviem spēkiem, gan par 
gadījumiem, kad noteikti nepieciešama profesionāla mediķa konsultācija.

„50 fakti, kam jāmaina pasaule” ir šokējoša grāmata. Indijā strādā 44 
miljoni bērnu, industrializētajās valstīs cilvēks katru gadu apēd apmēram 
sešus līdz septiņus kilogramus pārtikas piedevu, 2040. gadā pasaules naftas 
krājumi varētu būt iztukšoti, vairāk nekā 70% pasaules iedzīvotāju nekad nav 
dzirdējuši telefona signālus, mūsdienu pasaulē ir 27 miljoni vergu…

A. Zarāna grāmatā „Latvijas pilis un muižas” iekļauti stāstījumi par 163 
pilīm un skaistākajām muižu kungu mājām.

Jurga Ivanauskaite tiek dēvēta par „lietuvju Rušdi”. Viņas romāns „Sapņiem 
līdzi” ir viens no populārākajiem J. Ivanauskaites darbiem.

Mazos lasītājus gaida grāmatas: K. Fogla „Laumiņu pasakas”, M. Valdbergs 
„Rūķu ābece”, A. Kronenbergs „Jērādiņa”, Brāļi Grimmi „Ansītis un Grietiņa” u.c.

Pateicoties Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētajam jaunajam 
pašvaldību  publisko bibliotēku attīstības projektam, visās Latvijas bibliotēkās 
internets ir pieejams bez maksas. Pašlaik mūsu bibliotēkā ir divi lietotājiem 
pieejami datori. Aicinām visus interesentus pierakstīties iepriekš sev vēlamā 
laikā, var zvanīt pa telefonu: 7935810.

MĀRĪTE ĶEMPELE, 
Ķekavas pagasta bibliotēkas vadītāja



ĶEKAVAS PAGASTA IEDZĪVOTĀJI!
Šī gada 14. jūnijā tiks organizēts brauciens 

uz Litenes memoriālu „Sāpju siena”, kur notiks 
komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas 
pasākums. Interesentus lūdzam pieteikties 
līdz 1. jūnijam Ķekavas pagasta padomē pie 
sekretāres vai pa tālruni 7935803.

Ķekavas pagasta padome

Nedēļas noslēgumā – viktorīna, kuru vērtēja kompetenta 
žūrija – dzejnieks un tulkotājs Jānis Elsbergs, rakstnieks 
Viks, Ķekavas kultūras nama darbiniece Māra Patmalniece, 
Ķekavas avīzes redaktore Gunta Lapiņa un mūsu skolas 
skolotāja Linda Zaķe. Liels paldies žūrijai par atsaucību un 
ieinteresētību mūsu darbā! 

Komandas ne tikai priecēja ar daudzveidīgiem mājas 
darbiem, bet sacentās oratoru konkursā, krustvārdu mīklas 
minēšanā, teikumu veidošanas un alfabēta izmantošanas 
uzdevumos, melu konkursā.

Darbs šajā nedēļā bija saspringts, spraigs un dinamisks. 
Bērnu daudzveidīgā darbība un radošā izpausme nebūtu 
iedomājama bez skolotāju aktīvas līdzdalības un vadības, 
tāpēc īpašu paldies vēlos teikt mūsu skolotājām – Andai 
Knospiņai, Egitai Heislerei, Signei Kumsārei, Ivetai Eglītei, 
Silvijai Zītarei, Agnese Rubenei, Agnesei Grebžei, Vitai 
Timermanei, Sandrai Legzdiņai, Solvitai Jurcikai un Ritai 
Labarēvičai.

Šo pasākumu atmiņā mums saglabās ieraksti skolas 
Viesu grāmatā:

“Bērns, kamēr pieaugušie nav pielāgojuši to savām 
vajadzībām, ir Dievs taustāmā veidā. Ikviens nedievināts 
bērns ir zaudēta iespēja vērst šo pasauli labāku.” – rakstīja 
Viks. “Dienā, kad pasakas izkonkurēja pavasara saulīti!” – tā 
šo pasākumu atcerēsies Jānis Elsbergs.

ILVITA ŠVĀNE,
privātskolas “Gaismas tilts 97” direktore
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Kur dzīvo pasaka?
NOTIKUMS

Esi dzejnieks!
No Ķekavas novadpētniecības muzeja 

un vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotāju rīkotajam radošo  

darbu konkursam “Esi dzejnieks” 
iesniegtajiem darbiem

PAZIŅOJUMS

AFIŠA

Jau septīto gadu privātskolā “Gaismas tilts' 97” projektu 
nedēļas ietvaros noris “Grāmatu nedēļa”. Viens no šī darba 
mērķiem ir ieinteresēt bērnus lasīšanā, papildinot viņu 
redzesloku un zināšanas par latviešu un cittautu literātiem, to 
daiļradi un personību.

2004. gada “Grāmatu nedēļa” bija veltīta Ojāra Vācieša 
personībai un daiļradei. Nedēļas laikā visu klašu skolēni lasīja 
autora dzeju, ilustrēja to, gatavoja prezentācijas, tikās ar 
dzejnieka dzīvesbiedri Ludmilu Azarovu, kā arī notika pētījumi 
dzejnieka muzejā.

2005.gadā – H. K. Andersenam 200. Līdzās Andersena 
pasaku lasīšanai un biogrāfijas tuvākai izzināšanai iestudējām 
viņa pasakas, veidojām grāmatu izstādi. Noslēguma pasākumā 
mūsu darbus izvērtēja Dānijas kultūras institūta direktors 
Simons Holmbergs, Dānijas kultūras institūta projektu 
koordinatore Dace Ivanova un H. K. Andersena vēstniece 
Latvijā rakstniece Nora Ikstena.

Šogad no 26. līdz 30. martam Grāmatu nedēļa “Kur 
dzīvo pasaka...”  bija veltīta pieciem latviešu literāro pasaku 
autoriem. Interesanti un radoši no pirmdienas līdz trešdienai 
skolēni jaukta vecuma darba grupās paralēli mācību procesam 
izzināja un apguva: 3. r un 8. klase -  Kārļa Skalbes, 4. un 5. kl. - 
Skaidrītes Kaldupes, 1. un 6. kl. - Imanta Ziedoņa, 3. a un 
7. kl. - Vizmas Belševicas, 2. un 9. kl. - Vika daiļradi un pasakas. 
Darba grupas veidoja autora un viņa darbu prezentācijas 
plakātus, piedalījās radošo darbu konkursā, latviešu valodas 
un literatūras olimpiādē, gatavojās konkursam.

Ķekavas kultūras namā 
Piektdien, 11. maijā pl. 19.00 

lielajā zālē 
Ķekavas vidusskolas 

māksliniecisko kolektīvu koncerts,
veltīts Mātes dienai.

Svētdien, 13. maijā pl. 14.00 
lielajā zālē 

Rokdarbu pulciņa “Labieši” 
tradicionālā tērpu 

demonstrējumu pēcpusdiena.

Piektdien, 25. maijā pl. 20.00 
lielajā zālē 

koncerts romantiskās noskaņās - 
 dziedās Elīna un draugi.

Ieejas maksa – 0,70 Ls.

Prieks un pārsteigums
Mums bija ārkārtīgi liels prieks un 

patīkams pārsteigums par 23. marta 
koncertu „Atkal, atkal ir debesis pušu” 
Ķekavas kultūras namā. Nezinājām, ka 
mums pašiem ir tik talantīgi pašmāju 
aktieri, ar tādu izdomu un talantu. 
Un, protams, arī visi kultūras nama 
kolektīvi! Mums bija, ar ko salīdzināt, jo 
apmeklējām arī Teātra dienu pasākumu 
Nacionālajā teātrī.

Mums ķekavieši patika daudz labāk. 
Mēs - par savējiem! Lai vairāk būtu šādu 
pašmāju koncertu! Lai izdoma, talants 
un dzirkstošs humors neapsīkst!

Vēlreiz liels paldies Ķekavas kultūras 
nama kolektīviem un brīnišķī gajiem 
aktieriem.

 ZIGRĪDA JANSONE, ANNA 
DAMBERGA, LIESMA ROMANOVSKA 

DOLES-ĶEKAVAS 
EV. LUT. DRAUDZE 

SV. ANNAS BAZNĪCA
Ķekavā, Rīgas ielā 75,

Aicināti visi, kas vēlas! 
Dievkalpojumi notiek 

katru svētdienu pl. 10.00.
Baznīcas kancelejas darba laiks:  

Pirmdienās 13 - 16
Ceturtdienās 13 - 16
Sestdienās 10 - 15
Svētdienās   9 - 12

Iesvētes mācības katru svēt dienu 
pēc Dievkalpojuma.

Draudzes jauniešu tikšanās vakari 
katru sestdienu pl. 17.30 baznīcā. 

Mājas lapas adrese: 
http://kekava.lelb.lv 

Visi ar Ķekavas kapsētu saistītie 
jautājumi pa tālr. 26018531 Alma

Jānis Caune

Runāju ar Tevi, māt  
Es aizdedzu sveci

Savā istabā, uz sava galda

Par godu tev, māt.

Caur svecītes drebošo liesmu

Es no tāluma dzirdu Tavu balsi,

Tik pazīstamu un mīļu.

Raugoties svecītes liesmā,

Es runāju ar Tevi, māt,

Un tāpat kā vakar, aizvakar

Tavas dzīvības tuvumu jūtu.

Es dzirdu tavus klusos vārdus,

Ko maniem sapņiem stāsti,

Jūtu Tavas rokas,

Kas saudzīgi, silti

Sapņiem sedziņu pāri klāj.

Caur svecītes trīsošo liesmu

Es dzirdu, māt, tavu dziesmu,

Ar kuras dvēselisko mūžību

Manu dzīvību piedziedāt spēji.

Paldies saku Tev, māt,

Ka biji, esi un būsi man klāt,

Ka ejot, dzīvojot dziedu

Tavu dziesmu, mīļotā māt.

Pamazām izdziest svecītes liesma – 

Apņem klusums, sirsnības glāsts.

Māt, man mīļotā tālā, tuvā,

Paldies par visu, ko rītdienai

Vēlreiz mīļi un devīgi sniedz.

 

Velta Strazdiņa

dez-informācijas 
laikmetā
laba ziņa, slikta ziņa – 

viss ir tikai pasaciņa;

slepus čuksti, vārdudārdi – 

parunas un sakāmvārdi;

nieku-ziņu-lapu rota – 

nostāsts, teika, anekdote;

patiesību neuzzini –

tā kā grūtu mīklu mini…

Kā gan drūmums projām gaināms?

Spēku smelies latvju dainās:

patvērums un spīvā liesma –

tā ir mūsu tautasdziesma!

Gita Ūdre, 15 gadi

Ķekavas vidusskola

Tevi ...
Es satiku tevi, kad ķirši ziedēja,

Tavs tēls bij balts un spožs.

Tu solījies mani mīlēt, saudzēt

Solījies sulīgos augļus no ķiršu koka nest,

Pat pie altāra vest!

Bet tagad sēžu viena un gaidu,

Kad pienāks tā diena!

Bet, re, aiz loga jau atkal ķirši zied,

Bet tu citu pie krūtīm spied!

Domās par tevi es smaidu,

Gan jau atkal uzziedēs ķirši,

Un tavs tēls būs balts un spožs.

„Tāda ir dzīve jeb 
Pavasara nakts 

skaņās...”
Ķekavas novadpētniecības muzejs 

un Daugavas muzejs aicina visus būt 
kopā “Muzeju naktī-2007”. Šogad 
akcija sakrīt ar festivāla Francijas 
pavasaris norisi Latvijā, tāpēc vērsīsim 
savus skatus un domas Francijas 
virzienā, meklējot līdzības un ietekmes 
ar franču kultūru un vēsturi.

Ar kuģīti dosimies uz Doles veco 
muižas parku, jo senāk Ķekava bijusi 
Doles pagasta sastāvdaļa, un  šogad 
19. maija vakarā bijušie kaimiņi atkal 
satiksies.   Būs ko runāt, būs ko dzirdēt, 
būs ko redzēt un būs arī ko baudīt.....

Sekojiet afišām!     
Ķekavas muzeja vadītāja  

Ināra Rumbina

Deju kolektīvu festivāls Katlakalnā
“Audiet mani karogā 
sarkanbaltisarkanā”
4. maijā plkst. 16.00

Veltīts Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas dienai.

Pļavniekkalna sākumskolas 
audzēkņu koncerts, 
veltīts Mātes dienai
10. maijā plkst. 12.30

Sestdien, 12. maijā plkst. 12.00
Interešu kluba “Vecie draugi”

sezonas noslēguma balle
“Austrumu valdzinājums”

Dalības maksa - 1Ls

Svētdien, 13. maijā plkst. 13.00
Ģimenes dienai veltīts koncerts

“Saules stariņš māmiņai”
Mīļi aicinātas ģimenes kuplā pulkā!

Ieeja brīva

18. maijā plkst. 20.00
izrāde “Leģenda par lauru koku”

Latvijas Kultūras koledžas studentes 
Santas Kalniņas diplomdarbs.

Muzeju nakts pasākumā 
“Tāda ir dzīve 

jeb Pavasara nakts skaņās...”
 Daugavas muzejā

19. maijā plkst. 20.00
Katlakalna TN jauniešu teātra studijas 

“Aija” uzvedums 
“Latviskā teika”

JAUNRADE

Katlakalna Tautas nams 
aicina
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Alfrēda Dziļuma Rietumos bija uzcelta 
tikai pagaidu mājiņa, kad pasaulē nāca viņu 
pirmdzimtais – dēls Māris. Tie bija svētīgi 
gadi arī tai ziņā, ka Ķekavas upes bagarēšana 
tuvākajā nākotnē solīja tīrumu un pļavu 
auglības uzlabošanos. Taču nepietika ar 
sajūsmu, bija jāiegulda daudz darba un 
spēka, jāapgūst progresīvas saimniekošanas 
meto des .  Ozolgala  s ark anajā  smi l tājā 
Dziļums, ievērojot lauksaimniecības žurnālu 
ieteiku mus, sāka audzēt lupīnu lopbarībai un 
zaļmēslojumam, un šī pieredze ieinteresēja arī 
kaimiņus. Tomēr apkārtnes iespaidi, vienmuļā 
ikdiena viņu nomāca, un vienīgā iespēja 
atbrīvoties no sastrēgušajiem vārdiem bija – 
rakstīt; šai nodarbei joprojām tika atvēlētas 
agrās rīta stundas. Latvijas Lauksaimniecības 
kamera izsludināja lugu sacensību, aicinot 
parādīt pozitīvo lauku cilvēku. „Lai to izceltu, 
domāju, ka jārāda negatīvi apstākļi, lai rastos 
cīņa,” tā Alfrēds Dziļums atzīst grāmatā 
„Pēdas rīta rasā” un turpina: „Vai es nebiju 
redzējis, kā izput Vecmuižas Tīkmaņu lielās 
mājas, kad tur pietrūka saimnieces? Ja Jēkabs 
būtu apprecējies un at vedis enerģisku 
sievu, ja radi nebūtu māju apgrūtinājuši ar 
lieliem mantojumu parādiem, es domāju, ka 
tur pozitīvais lauku cilvēks uzvarētu. Laba 
saimniece ir kā mājas atslēga, un tā es lugu 
nosaucu.” Žūrija pirmo godalgu nepiešķīra, 
bet otro sadalīja diviem autoriem – Alfrēdam 
Dziļumam un Voldemāram Sauleskalnam. 
Dailes teātris „Mājas atslēgu” savā repertuārā 
tomēr neuzņēma, taču Lauksaimniecības 
kamera lugu 1939. gadā izdeva. Tā tika 
ieteikta lauku skatuvēm, un A. Dziļums atkal 
sāka saņemt honorārus par izrādēm. Divas 
Pētera Āboltiņa fotogrāfijas rāda iestudējumu 
Liepupē 5. novembrī, bet Otrajās Lieldienās 
(domājams, 1940. g.) pulkarnieši uzstājušies 
Ķekavā (vispirms izrāde, kā parasti, notikusi 
pašu mājās - Doles-Pulkarnes skolā). 

Dramaturģijai Alfrēds Dziļums pievērsies 
arī trimdā. Helmāra Rudzīša apgāds „Grāmatu 
Draugs” Bruklinā (netālu no Ņujorkas) 1958. g. 
izdeva romānu „Laila no Rīgas”. No tā pēc 
vairākiem gadiem autors izveido 4 cēlienu 
lugu, ko izrāda Daugavas Vanagu Stokholmas 
nodaļas teātra trupa. Kā atzīmēts presē: 
titullomu ar profesionālu veiksmi tēlojusi 
rakstnieka meita - divdesmitgadīgā Kristīne. 

“Mājas atslēga”. Trimdas lugas

Vēl jāpiemin viencēliens „Bernauera iela”, kura 
darbība risinās pēckara Vācijā kādā pilsētā, 
kas sadalīta okupācijas zonās, un „Tvists 
un sudmaliņas”. Bet 1964. g. Kalhellā paša 
autora izdevumā iznāk luga „Uz milža pleca” 
(ar apakšvirsrakstu – „3 dramatiskas ainas”); 
jau 1963. g. tā bija izpelnījusies godalgu 
ALA Kultūras fonda rīkotajā konkursā. Kad 
Upsalas latviešu biedrība 1965. g. atzīmē 
latviešu leģionāru un Kurzemes cīņu 20-gadi, 
sarīkojumam A. Dziļums dramatizē savu 
romānu „Vakars uz ezera”, veidojot lugu 
„Beigu sākums” (sākotnējais nosaukums 
„Gala sākums”). Šis darbs godalgots ALA 
kultūras biroja rīkotajā konkursā, un Jāņa 
Gulbīša režijā to koncertlasījumā izpildīja 
Irma Vārpa-Dziļuma, Ervīns Grīns (Jāņa Grīna 
dēls), Laila Freivalde (vēlākā tieslietu ministre) 
u. c. Mineapolē 1996. g. Andris Valdmanis ar 
autora atļauju dramatizējis „Saplēsto krūzi”, 
izveidojot „drāmu 5 ainās”, kurā izmantoti 
ar ī  muzikāl i  akcenti  -  astoņas lat viešu 
tautasdziesmas. Romānu „Tiesas svētdiena” 
A .  Dziļums dramatizē pats ,  1970.  gadā 

izveidojot lugu („traģēdiju 7 ainās”) „Izdotie”; 
tā tika uzvesta Austrālijā, pēc rakstnieka 
nāves :  1981.  g .  mai jā  un dep or t āci jas 
piemiņas dienās jūnijā Melburnā Daugavas 
Vanagu globālajās dienās Melburnas teātra 
aktieru iestudējumā. Kultūrvēsturiskā luga 
„Rītausma” rakstīta 1972. g. trimdas latviešu 
iecerētajai plašajai Dziesmu svētku simtgades 
atzīmēšanai, pēc tam, kad A. Dziļums ir 
izlasījis Kaudzītes Matīsa „Atmiņas no tautiskā 
laikmeta” (izd. Rīgā 1924. g.). Lugai 5 cēlieni; 
darbība noris 1873. g. vasarā trīs dažādās 
vietās: I, III un V cēliens Vidzemē, Druvu māju 
pagalmā auzu sējas laikā, vasaras saulgriežos 
un siena mēneša pirmajā dienā, II cēliens – 
Vidzemes draudzes skolā miežu sējas laikā, 
IV cēliens (2 ainas) – Rīgas Latviešu biedrībā 
Līgo svētkos. Zemtekstā iekodēts Alfrēda 
Dziļuma sapnis par jaunu tautas atmodu, par 
brīvu, neatkarīgu Latviju. Pirmizrāde notika 
Stokholmas teātrī 1973. g. 8. aprīlī izpārdotā 
zālē un ar lielu publikas piekrišanu. Šī luga 
izrādīta arī pēc rakstnieka nāves - 1977. g. jūlijā 
4. Eiropas latviešu Dziesmu svētkos Londonā 

Stokholmas latviešu teātra uzvedumā. 
Aprīļa sākumā Kristīne Dziļuma-Bergholca 

atsūtīja minēto trimdas lugu autorraksta 
kopijas, un arī tās būs apskatāmas muzeja 
izstādē „Zeme dzīvo” (no 18. aprīļa līdz jūnija 
sākumam).  

VELTA STRAZDIŅA,
Ķekavas novadpētniecības speciāliste

Novuss 1. vieta Ritvars Kauss, 
2. vieta Jānis Jaunošāns, 
3. vieta Juris Firsts
Zole 1. vieta Arvilds Ļuļaks, 
2. vieta Ādolfs Jegorovs, 
3. vieta Laimonis Apiņš
Galda teniss 1. vieta Guntis 
Šenhofs, 2. vieta Ādolfs Jegorovs, 
3. vieta Jānis Breijers
Šautriņas 1. vieta Ritvars Kauss, 
2. vieta Vladimirs Mihnovskis, 
3. vieta Juris Lūkins

Latvijas čempioni regbijā, komanda STATS, kuras 
mājvieta ir Ķekavas pagasts, šajā sezonā spēlēs arī Lietuvas 
atklātā čempionāta augstākajā līgā, kurā spēles sākās 
aprīlī. Turnīrs noslēgsies 28. oktobrī.

Lietuvas regbija čempionāta augstākajā līgā spēlē 
septiņas komandas, kas sacenšas divos apļos. Pēc 
pagājušā gada rezultātiem pirmais piecnieks bija šāds: 
BaltRex, Vairas-Jupoja, Salda (visas Šauļi), Ažuolas (Kauņa), 
Ryšiu statyba (Panevēža), Kuršiai (Klaipēda), kas bija 2.līgas 
uzvarētāji un vienīgā citas valsts pārstāve RK Miesnieki 
komanda STATS. Turnīrs STATS komandai būs grūts un 
nepierasts, jo nāksies apvienot spēles Latvijas regbija 
federācijas un Baltijas kausa sacensībās. Spēles Lietuvas 
čempionātā notiks sestdienās, un tas spēlētajiem, 
kas visi ir amatieri, radīs papildus slodzi. Informācija: 
www.kaunas.lt/regbis/ 

UZSĀKOT JAUNO FUTBOLA SEZONU 
Pēc šķietamā ziemas klusuma atsākusies gatavošanās jaunajai 

futbola sezonai. Šogad gatavošanās notiek pavisam citā kvalitātē. 
Klubs AUDA apvienojis spēkus ar kluba FK Alberts labākajiem 
spēlētājiem un šogad startēs ar komandām gan Latvijas 1. līgā, 
gan 2. līgā Vidzemes zonā, kā arī septiņu vecumu grupās Latvijas 
Jaunatnes līgā. Par kluba galvenās komandas treneri kļuvis Sergejs 
Jemeļjanovs, Latvijas izlases bijušais spēlētājs, kas spēlējis Latvijas, 
Krievijas un Zviedrijas klubos.

Atliek piebilst, ka gan jauniešu, gan pieaugušo  mājas spēles 
tiks aizvadītas kluba stadionā Ķekavā. Pirmās līgas pirmā spēle 
Ķekavā 19. maijā 16.00, visi ķekavnieki laipni aicināti atbalstīt savu 
komandu.

Bez Latvijas čempionāta spēlēm paredzēti arī dažādu vecumu 
jauniešu turnīri. Pirmais ĶEKAVAS KAUSS jau noticis. Skolēnu 
Lieldienu brīvdienās piecās dienās astoņās vecuma grupās 
pavisam startēja 56 komandas ar 784 dalībniekiem no dažādām 
Latvijas vietām, kā arī no Igaunijas un Lietuvas. Par ĶEKAVAS 
KAUSS uzvarētājiem kļuva: 1991. gadā dzimušiem - Bauskas BJSS, 
1993. gadā dzimušiem - Smiltenes BJSS, 1995. gadā dzimušiem - 
Šitika FS, 1996. gadā dzimušiem - Liepājas Metalurgs, 1997. gadā 
dzimušiem - JFC Skonto, 1998. gadā dzimušiem - JFC Skonto, 1999. 
gadā dzimušiem - Bauskas BJSS, 2000. gadā dzimušiem - FK Auda/
Alberts.

Pašu jaunāko dalībnieku grupā Audas sastāvā spēlēja mazie 
ķekavnieki,  kas no rudens cītīgi trenējas kluba treniņu grupā. 
Kam vēl ir interese, lūdzu pieteikties pie trenera Riharda  pa tel. 
26559594 vai nodarbībās pirmdienās, trešdienās, piektdienās no 
17.00 kluba stadionā. Vairāk par turnīru - kluba mājas lapā.

Līdz nākamās sezonas sākumam ir vairāki darbi, kuri vēl ir 
jāizdara. Ir plānots turpināt labiekārtot pašlaik jau esošo sintētiskā 
seguma laukumu, bet līdz 2008. gada vasarai paredzēts uzbūvēt 
vēl divus futbola laukumus ar dabīgā zālāja segumu.

Sezonu 1. līgā “FK Auda” sāks 29. aprīlī Valmierā ar vietējo 
futbola klubu, bet 19. maijā, kad tiks aizvadīta 1. līgas otrā kārta, 
ķekavnieki redzēs, kā “FK Auda” uzņem 1. līgas jaunpienācējus “FS 
Daugava”. Uz tikšanos jaunajā futbola sezonā!

Futbola klubs “AUDA” preses dienests 

SPORTS

 GALDA SPĒĻU DAUDZCĪŅA
24. - 25. martā Ķekavas sporta klubā notika Ķekavas pagasta 

atklā tais čempionāts galda spēļu daudz cīņā.

REZULTĀTI

Kristīne Dziļuma, prec. Bergholca (no kreisās) 
viesojas Ķekavas novadpētniecības muzejā 
2003. g. vasarā. Fot. Jānis Bergholcs. Kristīnes 
Bergholcas dāvinājums.

Pulkarnes amatieraktieri pēc lugas „Mājas atslēga” izrādes. 1. rindā no kreisās: režisors 
no Rīgas, Alfrēds Dziļums, viņa sieva Mirdza, Pulkarnes skolas pārzinis Mārtiņš Dūms, 
Rūdolfs Rubenis. 2. rindā no kreisās: Doles pagastvaldes rakstvedis Birzulis, A. Dziļuma 
pusmāsa Mirdza, Mārtiņš Dumpis, A. Dziļuma māsīca Nora, Andrejs Plāte, Elza 
Funka, sufliere Erna Jēkabsone-Pļavniece, Arvīds Lēze. 3. rindā no kreisās: A. Dziļuma 
pusmāsas Mirdzas vīrs Arvīds Krūze, Elksne (šķiet, Ģertrūde) no Ebēm. Ernas Pļavnieces 
dāvinājums. 

Lugas “Mājas atslēga” izrāde Liepupē 1939. g. 5. novembrī. 
Pētera Āboltiņa fot. Rasmas Namatēvas dāvinājums. 

REGBISTI DEBITĒS LIETUVAS ČEMPIONĀTĀ
Baltijas kausā iepriekšējā turnīra vicečempionu STATS-

Miesnieki pretinieki būs Polijas čempioni Lodzas Budowlani 
komanda, 2006.  gada Balt i jas kausa ieguvēji  Slava 
(Maskava), Lietuvas Vairas un Salda komandas, kā arī Latvijas 
vicečempioni Ovāls.

Sp ēles  L at v i jas  mēro gā ( L at v i jas  k aus a izc īņas 
priekšsacīkstes) sāksies pēc tam, kad Latvijas izlase būs 
aizvadījusi Nāciju kausa spēli pret Poliju (5. maijā Rīgā), bet 
Latvijas čempionāts ar piecu komandu STATS-Miesnieki, 
Ovāls, Eži, 1964 un US piedalīšanos varētu sākties jūnijā.

Regbija kluba Miesnieki galvenais atbalstītājs ir būvfirma 
STATS. To atbalsta Rīgas rajona padome un Ķekavas pagasta 
padome. Kluba sponsori ir SEB Latvijas Unibanka, Ruks un 
Jelgavas gaļas kombināts, Forburga, Primekss, Cido, viesnīca 
Tomo, privātā alus darītava Brālis.

 ULDIS BAUTRIS

      LINDA ZAĶE

MEKLĒ SAIMNIEKU
Jauna kucīte atrasta 21. aprīlī  

Ķekavas pagastā. Izskatās, ka varētu 
būt noklīdusi.

Saimniekus lūdzam zvanīt uz 
patversmi “Dzīvnieku draugs” pa 
tālr. 7500491.Dambrete 1. vieta Ivars Mauriņš, 

2. vieta Ādolfs Jegorovs, 
3. vieta Juris Firsts
Šahs 1. vieta Ivars Mauriņš, 
2. vieta Laimonis Apiņš, 
3. vieta Juris Firsts

Kopvērtējumā 
1. vieta Ādolfam Jegorovam, 
2. vieta Jurim Firstam, 
3. vieta Jānim Jaunošānam.

DZĪVNIEKU SOS
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REKLĀMA, SLUDINĀJUMI

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!

Nekustamo īpašumu birojs un nekustamā 
īpašuma eksperti tagad arī Ķekavā

”ĶEKAVAS KODOLĀ”
Mēs Jūs gaidām!

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

mob. 29440621; 29211179, www.landfond.lv

Nepieciešamas juridiskās konsultācijas?

Vēlaties pārdot vai nopirkt:
Ātri un profesionāli

  Zemi,
  Dzīvokli,
   SAGATAVOJAM PIRKUMA 

LĪGUMUS

Uzmanību, pavasara atlaides!
Frizētava Valdlaučos apsveic Jūs ar 

pavasara iestāšanos un piedāvā šādus 
pakalpojumus par pazeminātu cenu:

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

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

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

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

IZVĒLIES LABĀKO SAVAM DĀRZAM!
 puķu un dārzeņus sēklas  plastmasas 

un māla podi  kasetes  balkona kastes 
 minerālmēsli  segmateriāli  augsnes 

substrāti  darbarīki  darba cimdi 
 etiķetes u.c.

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

Rīgas iela 2, Ķekava. Tālr. 67935245

ĶEKAVAS MUNICIPĀLĀ POLICIJA 
aicina darbā policistus 

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

tiesības).

Pieteikties Ķekavas municipālajā policijā, 
Gaismas ielā 19/9, 

uzziņas pa tālr. 29192012, 28633110

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”
aicina darbā

AUTOVADĪTĀJU (C kategorija) 
AUTOGREIDERISTU.

Samaksa pēc vienošanās. Tālr. 29259734.

Uzņēmumam vajadzīgi
 strādnieki bezalkoholisko 
dzērienu ražošanas līnijā,

 operatori PET pudeļu 
izpūšanas līnijā.

Darbs Katlakalnā. Tālr. 29156012.

 Grāmatvedības 
pakalpojumi, konsultācijas

Programma Tildes Jumis. Individuāla pieeja 
katram klientam, saprātīgas cenas 

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

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

Uzņēmumam vajadzīgi
   komplektētāji pārtikas produktu noliktavā,
   strādnieki bezalkoholisko dzērienu 

ražošanas līnijā,
   ražošanas iekārtu atslēdznieki,
  apkopēja.

Atrodamies Rīgas raj. Ķekavas pag. Katlakalnā, 
„Kalnavoti”, tālr. 26559047.

SIA  AV & RV

FRIZIERSALONS “FENIX” 
Piedāvājam jaunu matu modelēšanas 

produktu līniju maksimālai stila izjūtai 
gan ikdienā, gan svētkos!

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

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

 Dzērienu ražošanas 
uzņēmumam Ķekavā 

vajadzīgi:
•  krāvēji ražošanas cehā 
 (maiņu darbs), bruto alga 400 Ls;
•  prečzinis gatavās produkcijas 

noliktavā ar elektroiekrāvēja 
vadīšanas tiesībām, 

 bruto alga 450 Ls.

Informācija pa tālruni 7100911.

UZŅĒMUMS, KAS NODARBOJAS 
AR TELPU UN TERITORIJU APSAIMNIEKOŠANU 

aicina darbā:
brigadieri • strādniekus • sētniekus.

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

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

Tālr. 7114892, 28624043, 29140386

IK “Valdis&I” 
Ekskavatora-frontālā iekrāvēja 

pakalpojumi 
ar CASE 659 SR (4x4)

17 Ls stundā.

Tālr. 26513603 
vai  26413695

SALSA!!!
Aicinām apgūt 

dzīvespriecīgo un saulaino
deju - Salsu!

Nodarbības trešdienās 
no 18.30 līdz 20.00

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

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

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

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

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

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

Sakarā ar ražošanas paplašināšanos  uzņēmums piedāvā  darbu

B,C kategorijas autovadītājiem.
Darbs saistīts ar pārtikas produktu piegādi Rīgā un Latvijā. Tālr. 29219484.

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



FITNESA KLUBS ELIKSĪRS 
AICINA UZ:

ESTĒTIKAS UN KUSTĪBU 
STUDIJU ’’PŪKS’’

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

DEJU STUDIJU
Modernā deja, improvizācija, klasiskais balets. 

Vecums no 5 – 12 g.

KARĪNAS DEJU STUDIJU
Daudzpusīgi deju elementi apvienoti ritmiski,

 plastiski krāšņos skatuves priekšnesumos. 
Iejutīsieties dažādās lomās; izpaudīsiet savus 

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

FITNESS JOGU
Nodarbībā apgūst jogas pamatkustības un pozas,

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

kustībām.

TAEKWON – DO
Korejiešu cīņas māksla. 

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

VĒDERDEJĀM
Graciozas kustības, specifiska horeogrāfija, eksotiska 

mūzika un daudz baudas! Nodarbības domātas 
visiem sagatavotības līmeņiem.

SALSA
Nodarbības domātas tiem, kuri mīl Latīņamerikas 

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

Klubs piedāvā:
• TRENAŽIERU ZĀLI
• AEROBIKU (FAT BURNER, AEROBIC+, STEP)
• CALLANETIC +
• ĀRSTNIECISKO VINGROŠANU
• SOLĀRIJU
• STILA – KRĀSU KONSULTĀCIJAS
•  MANIKĪRU, SKROPSTU PIEAUDZĒŠANU, 

PEDIKĪRU
•  PROFILAKTISKI – ĀRSTNIECISKO  

MASĀŽU

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

tālr.: 7937274

Frontālā ekskavatora -
iekrāvēja JCB4CX pakalpojumi.

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

E-mail: bergsjcb@inbox.lv

SIA “Bergs JCB”

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 

ANNAS VIJAS PABĒRZAS (dz. 1933.g.),
ILGAS MACKEVIČAS (dz. 1922. g.),
ZIGRĪDAS FOGELES (dz. 1938. g.),
VITĀLIJA ĻESKOVA (dz. 1940. g.),
RŪTAS AŽUBALES, (dz. 1932. g.)
ANASTASIJAS FUGAĻEVIČAS (dz. 1933. g.)

aiziešana mūžībā. 
Pagasta padome izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem. 

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

LĪDZJŪTĪBAS

Ķekavas pagasta interneta mājas lapa: www.kekava.lv
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PĀRDOD apbūves gabalu Katlakalnā, 1900 m2, 
gāzes un elektrības pieslēgums. Cena 48 Ls/m2. 
Tālr. 29211179.

PĀRDOD vai MAINA pret apdzīvojamo platību 
zemi mājas celtniecībai Alejās (0,5 ha), iznomā 
lauksaimniecības zemi 3 ha. Tālr. 29799884.

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

PĀRDOD vai IZĪRĒ  mazdārziņu Rāmavā  – 
560 kv.m. Ir zemesgrāmata. Tālr. 26713203.

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

PĒRK apbūves gabalu Ķekavā. Tālr. 29133529.

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

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

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

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

Vēlos ĪRĒT stalli 10 zirgiem. Tālr. 26067120.

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

MEKLĒJAM PALĪGU mājas uzkopšanas darbiem 
(telpu uzkopšana, gludināšana, dārzs) privātmājā 
Alejās. Tālr. 29110335.

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

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos mazuļus

GUNDEGU SUMERAGU,
SOFIJU BOGUŠU,
KRISTAPU SPARIŅU,
PAULU REINI BALANDIŅU,
GUSTAVU OTO IESALNIEKU,
DARJU LEPJOŠKINU,
DĀVIDU LEPJOŠKINU,
SVENU GALZONU,
ALISI GRĪNU,
ARTI KUČINSKI,
KASPARU BRIGMANI,
HARALDU NEILU KALNIŅU,
ELZU PETROVU,
REINI BOGDANU 
un viņu vecākus sirsnīgi sveic 
Ķekavas pagasta padome.

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

MIRDZU ZADRAKU, 
AINU OZOLU, 

HELĒNU ŠTOLCI, 
JEĻENU ZAVADSKU, 

MARIJU POKATAJEVU, 
ĀDOLFU MIKLĀVU,
 IGNATU NARTIŠU, 

NIKOLAJU KORELOVU,
 VOLDEMĀRU ŠTEINU!

 Ķekavas pagasta padome

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet.

 Remonts,
 Regulēšana,
 Restaurācija,
 Durvis mājām, 

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

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

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

 Zibensnovedēju uzstādīšana privāt-
mājām;

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

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

E-mail: vpelektro@dot.lv

AIZDEVUMS

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

20 min. laikā

PAC RAC
Rīga, Blaumaņa iela 32, 3.stāvs

 67287136, 29229594

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

Strādājam ātri un izdevīgi. 
Piedāvājam atlaides materiāliem. 

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

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

Labprāt savās mājās pieskatītu  Jūsu bērniņu, 
nepilnu darba nedēļu. Būšu mīļa auklīte. 
Tālr. 29968345.

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

IEPAZĪŠOS ar slaidu sievieti līdz 45 gadu 
vecumam, augums 175 cm. Tālr. 29799884.

Izsakām pateicību radiem, draugiem un 
bijušajiem darba biedriem, ka bijāt ar mums, 
pavadot Staņislavu Zdzievko pēdējā gaitā.

Sieva, bērni

Santehnikas firma 
“SIA SANG”

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

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

 Tālr. 27449767.

Lai Tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
kolēģim Mārim Ārgalim, 

tēvu mūžībā aizvadot.
Ķekavas pagasta padomes kolektīvs 

Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas sirds ilgi saglabās.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā 

ar mūsu kolēģi Mārtiņu Egli, 
tēvu mūžībā aizvadot.

Ķekavas pagasta padome

AICINA DARBĀ
Realizācijas darbinieci 

ar vidējo izglītību.

Konkurētspējīgs 
atalgojums.

Ķekavā, Rīgas – Bauskas šosejas 14. km

Pieteikties pa mob. tel. 28233615.

Aicinām divu dienu ekskursijā 
uz Palangu – Kuršu kāpām Lietuvā

13. – 14. jūlijā.  
Pieteikties pa tālr. 28358605, Biruta.

Vēl tikai atvadīties vajadzēja, 
Vēl tikai durvis jāaiztaisa ciet.
Viss jāatstāj. Kad saule pavasarī
Sies atkal vaļā puķu pumpurus,
Ar saviem straujiem ziemeļvēju zirgiem
Būs ziema viņu aizvedusi līdz.

(Ā. Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Aināram Eihmanim,  

tēvu mūžībā aizvadot. 
Ķekavas municipālās policijas 

administrācija

PATEICĪBA


