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AKTUALITĀTES

Lieli plāni, lieli darbi

Ķekavas pagasta padome 
sadarbībā ar 

A/S “Ķekavas broileri”
aicina uz  

Pirmās skolas dienas 

svētkiem
1. septembrī 
plkst. 14.00

pie A/S “Ķekavas broileri” 
veikala, Gaismas ielā 17c.

- Pagasta padome jūlija sēdē apstiprināja 
pirmā pusgada budžeta izpildi. Skaitļi tiešām 
iespaidīgi, ar daudziem cipariem rakstāmi. Kā 
tie vērtējami - vai strādāts veiksmīgi?

- Jā, tā varētu teikt. Ieņēmumu daļā izpilde 
pat nedaudz pārsniedz paredzēto, un arī 
izdevumi pirmajā pusgadā ir proporcionāli 
plānotajam. Tomēr pārskatā par līdzekļu 
izlietojumu, ar ko šajā „Mūsu Ķekavas” numurā 
iepazīstinām iedzīvotājus, redzams, ka lielu 
daļu naudas izlietojam dažādiem kārtējiem 
saimnieciskajiem darbiem pagastā,  pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību uztu rēšanai un 
ikdienas darba nodrošināšanai. Tādēļ, lai 
realizētu vairākus pagasta iedzī votājiem 
svarīgus projektus, Ķekavas pagasta padome 
ir saņēmusi aizdevumus no SEB Unibankas 
un LR Valsts Kases, kopsummā 3 475 179 
eiro (no SEB Unibankas – 693 152 eiro uz 10 
gadiem ar fi ksēto procentu likmi 4,76% un no 
LR Valsts Kases – 2 782 027 eiro uz 15 gadiem 
ar  fi ksēto procentu likmi 4,788%). Salīdzinoši: 
šobrīd kredītu procenti Latvijas bankās jau ir 
dubultojušies, kredītus izsniedz ar procentu 
likmi virs 8%.

- Kādiem projektiem kredīts paredzēts?
- Par šo saņemto kredītu līdzekļiem 2006. - 

2007. gadā tiek veikti un paredzēti sekojoši 
darbi:
  2006. gadā izstrādāts detālplānojums admi-

nistratīvajam centram kvartālā “Ābeļdārzs” 
10 ha platībā;

  2007. gada sākumā pabeigta divu jaunu 
artēzisko urbumu izbūve Odukalnā;

  līdz 2007. gada 30. augustam tiks izstrādāti 
tehniskie projekti jaunbūvēm: jaunai sākum-
skolai 700 skolēniem, bet līdz 2007. gada 
beigām - administratīvajai ēkai un Dienvidu 
ielai ar tiltu pār Ķekavas upi;

  līdz 2007. gada beigām tiks izbūvēta dze-
ramā ūdens atdzelžošanas stacija ar ūdens 
rezervuāriem Odukalnā;

 šogad uzsākta 8 ielu (kopējais garums 12 
kilometri) rekonstrukcija un asfaltēšana. Ceļa 
A7-A5 (Ziemeļu iela), Priežu ielas, Smilšu ielas, 
Purvu ielas, Dūņu ielas, Purmaļu ielas, Pļavu 
ielas, Pliederu ielas rekonstrukciju paredzēts 
pabeigt 2007. gadā.

- Vai arī Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda fi nansētajā projektā „Kanalizācijas tīklu 
paplašināšana un rekonstrukcija Ķekavā” ir 
pašvaldības fi nansiālais ieguldījums?

- Jā, projektā par kopējo summu 3 171 029 
eiro pagasta padome piedalās ar savu līdzfi nan-
sē jumu 120 345 Ls apmērā un ir izsnie gusi 
galvojumu SIA „Ķekavas nami” aiz ņē muma 
saņemšanai no SEB Unibankas 750 000 eiro 
apmērā uz 15 gadiem ar procentu likmi 4,7% 
gadā. Daļa no šā kredīta līdzekļiem ir atgūstama 
kā pievienotās vērtības nodokļa atmaksa.

Projekta ietvaros tiks izbūvēts kana lizācijas 
spiedvads notekūdeņu nova dīšanai no Ķekavas 
līdz pieslēguma vietai Rīgā uz attīrīšanu 
Rīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ar 
6 pārsūknēšanas stacijām, t.sk. divu esošo 
sūkņu staciju atjaunošanu un izbūvētām dzīvo-
jamo ciematu ielu maģistrālo notekūdeņu 
tīkla pieslēguma vietām. Ķekavas pagasta 
padome ir piešķīrusi papildus finansējumu 
80 000 Ls vairāku papildus pieslēguma vietu 
projektēšanai un izbūvei, lai šim spiedvadam 
nākotnē varētu pieslēgt Ķekavas pagasta 
ciematu notekūdeņu savākšanas maģistrālos 
tīklus. Ķekavas pagasta padome sagatavojusi 
un iesniegusi LR Vides ministrijā sākotnējo 
dokumentāciju, lai iniciētu ūdenssaimniecī bas 
infrastruktūras projektu „Ūdenssaimniecības 
attīstība Ķekavā” II fāze, kura laikā ir paredzēts 
veikt notekūdeņu attīrī šanas iekārtu vietu 
sanāciju un izveidot centralizētās kanalizācijas 
sistēmas lielākajās apdzīvotajās vietās Ķekavas 
pagastā (ciematos Odukalns, Vimbas, Katlakalns 

NOTIKUMS

Zinību dienai veltītie svinīgie brīži 
Ķekavas pagasta skolās

1. septembrī  pulksten 11.00 – privātskolā „Gaismas Tilts-97”
3. septembrī  pulksten   9.00 – Ķekavas sākumskolā
 pulksten 10.00 – Ķekavas vidusskolā
 pulksten 11.00 – Pļavniekkalna sākumskolā
 pulksten 12.00 – Ķekavas mākslas skolā
 pulksten 16.00 – Ķekavas mūzikas skolā

Skolēniem vēlam čakli mācīties un gūt panākumus nākotnes plānu piepildīšanā! 
Pedagogiem - izturību, veiksmi un labi paveikta darba gandarījumu! 

Veiksmīgu jauno mācību gadu!
Ķekavas pagasta padome

- Projekts paredz plašākas telpas (uz 
aptiekas neizmantoto telpu rēķina) ambulances 
vajadzībām dažādu pakalpojumu sniegšanai 
un ģimenes ārstiem. Protams, tas nozīmē arī 
jaunas iespējas. Pašlaik kopā ar sociālās un 
veselības aprūpes komiteju risinām jautājumu 
arī par Valdlauču doktorāta iekļaušanu Ķekavas 
ambulances darbības sfērā. Tas dos pašvaldībai 
lielākas iespējas sniegt finansiālu atbalstu, 
paplašināt aģentūras sniedzamo pakalpojumu 
loku un nodrošināt iedzīvotājiem to pieejamību. 
Notiek pēdējās vienošanās ar dakteri Apsīti, 
kura Valdlaučos apkalpo ap 2000 pacientu 
un kuras vajadzības respektējam. Diemžēl no 
piedāvājuma kļūt par šī punkta vadītāju viņa 
atteicās un turpinās tur ģimenes ārsta praksi.

- Publicitātei ir nodots Latvijas teritoriālās 
reformas projekts, kurā Ķekavas pagastu 
paredzēts apvienot ar Daugmales un Baložu 
pašvaldībām. Vai tas ir galīgais variants?

- Tas ir Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas paš reizējais darba variants – 
novada projekts ar centru Ķekavā. Galīgo 
variantu valdība apstiprinās līdz gada beigām. 
Lielākā daļa mūsu pagasta deputātu ir atbalstījuši 
apvienošanos ar Daugmali, ar Baložu pašvaldību 
sarunas pagaidām nav bijušas. Likums novadu 
veidošanu paredz noslēgt līdz 2009. gada 
vietējo pašvaldību vēlēšanām. Līdz nākamā 
gada sākumam Ministru Kabinetam jāizdod 
noteikumi par Latvijas teritoriālo iedalījumu.

- Cik tālu Ķekavas pašvaldība ir tikusi ar 
pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem?

- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija izvērtējusi un devusi atzinumu par 
Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2003.- 
2011. gadam 2006. gada grozījumu galīgo 
redakciju un uzdevusi pilnveidot konstatētās 
neatbilstības konkrētos jautājumos, par kuriem 
jāveic labojumi un papildinājumi jau izstrādā-
tajā teritorijas plānojuma redakcijā. Pašlaik 

un Loreķi) ar pieslēgumu jaunbūvējamam 
notekūdeņu spiedvadam. Paredzamais šī jaunā 
projekta realizācijas laiks ir 2008.-2010. gads. Lai 
varētu uzsākt šos darbus, paredzēts lemt par 
tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi.

- Vai tik apjomīgi kredīti tomēr nesaistās 
ar zināmu risku?

- Pirms šāda atbildīga soļa mēs rūpīgi 
izvērtējām visus par un pret. Kredīta atmaksa 
būtiski neietekmēs pagasta budžetu. Kredīta 
pamat summa jāsāk atmaksāt 2008. gadā, kad 
kopā ar procentu maksājumiem tas ir 216 049 Ls, 
bet 2009. gadā - 213 369 Ls. Turpmākajos gados 
ar katru gadu šī summa samazinās.

Ķekavas pagasta budžeta ieņēmumu 
pieaugumam ir tendence palielināties. Salīdzi-
noši: 2005. gadā – 500 933 Ls, 2006. gadā - 
1 099 365 Ls, 2007. gadā – 1 536 480 Ls. Tātad 
pagasta fi nansu situāciju varam vērtēt kā stabilu 
un drošu.

Ņemot vērā ļoti lielo inflāciju valstī, 
pakalpojumu un būvniecības darbu nepār-
traukto sadārdzinājumu, jebkurš apjomīgs 
darbs, kuru pagasts veic šogad, nākamajā 
gadā jau maksās divreiz dārgāk, tādēļ kredīta 
ņemšana ir labākais risinājums pagasta iedzī-
votājiem svarīgu objektu - skolas, ceļu un citu 
infrastruktūras objektu izbūves fi nansēšanai.

- Par spiedvadu runājot: iedzīvotāji ir 
uztraukušies par to, ka Pļavniekkalna un 
Rāmavas ielas darbu rezultātā ir sabojātas.

- Diemžēl tās pagaidām ir darbu radītās 
neērtības, kas kādu laiku jāpacieš. Bet satrau-
kumam par nākotni nav pamata. Pašlaik 
tiek izstrādāts projekts abu ielu pilnīgai 
rekonstrukcijai.

- Pagasta padomes sēdē tika apstiprināts 
pašvaldības aģentūras „Ķekavas ambulance” 
vienkāršotās renovācijas projekts. Vai tas 
nozīmē ambulances darbības paplaši nāšanas 
perspektīvas?

darba grupa priekšsēdētāja pirmās vietnieces 
L. Badūnes vadībā veic šo darbu. Patreiz darba 
grupā un Attīstības komitejā izskata iedzīvotāju 
iesniegumus par zemju turpmākās izmantošanas 
iespējām tiem, kuriem plānojuma izstrādes 
procesā mainīta zemes izmantošana, taču 
Ministru Kabineta noteikumu Nr. 883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
procedūra neparedz veikt teritorijas zonējuma 
maiņu citos gadījumos, jo tad būtu jāizstrādā 
jauna teritorijas plānojuma redakcija.

Tikko būs saskaņoti un pilnībā atrisināti 
visi iebildumi, pagasta padome ar publikāciju 
laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Rīgas 
apriņķa Avīze” izsludinās trīs nedēļas ilgu 
sabiedrisko apspriešanu. Pēc tam padome lems 
par teritorijas plānojuma galīgo redakciju, kā 
to paredz Ministru Kabineta noteikumu Nr. 883 
41. - 46. punkti.

- Spriežot pēc padomes lēmuma, grūtākas 
dienas tagad sagaida visus tos neapzinīgos 
autovadītājus, kas savas mašīnas noliek tam 
neparedzētās vietās.

- Visatļautība šajā jomā sasniegusi tādus 
apmērus, ka cīņai pret to nākas paredzēt 
bargākus mērus un lielākas pilnvaras muni-
cipālajai policijai. Tagad Ķekavā būs tāpat kā 
Rīgā - nepareizā vietā noliktas mašīnas saimnieks 
var atrast uz vējstikla soda kvīti, kas jāapmaksā. 
Ja sods netiks samaksāts, īpašnieks ar auto 
nevarēs CSDD veikt nekādas darbības – pārdot, 
iziet tehnisko apskati... Autobraucēju patvaļas 
ierobežošanai esam ciematos izvietojuši  
daudzus ātrumu ierobežojošus vaļņus un šo 
procesu turpināsim, uzklausot iedzīvotāju 
vēlmes.

Tiek pārskatīti  Ķekavas pagasta sabiedriskās 
kārtības noteikumi, kurus papildināsim, tomēr 
arī pašlaik spēkā esošajos ir prasības, ko daudzi 
iedzīvotāji ignorē. Pašvaldība ir izsūtījusi ap 200 
personīgi adresētus paziņojumus nesakopto 
zemju īpašniekiem – jo bez aizrādījumiem 
cilvēkiem tas acīmredzot nav ienācis prātā! 
Ir sastādīti desmitiem protokolu par mašīnu 
novietošanu un mazgāšanu zaļajā zonā, tās 
izbraukāšanu, atkritumu izmešanu, pat par 
huligānismu Brāļu kapos! Aiz tā visa paliek 
postījumi, izdevumi to novēršanai. Atgādinu arī 
par suņu un kaķu turēšanu – saistošie noteikumi 
prasa, lai saimnieki aiz saviem mīluļiem visu 
savāktu. Gribētos, lai mēs vairāk cienītu vietu, 
kurā dzīvojam, citus cilvēkus un viņu darbu.

- Visbeidzot – pie sliekšņa jaunais mācību 
gads. Vai esam tam gatavi?

- Noteikti būsim! Vēl ļoti aktīvi norit darbi 
visās izglītības iestādēs, arī grupiņu telpu 
remonti un apkārtnes labiekārtošana abos 
bērnudārzos, lai tie tīri un gaiši pirmajā skolas 
dienā sagaidītu savus audzēkņus. Es novēlu 
gan skolēniem, gan pedagogiem labas sekmes, 
izturību un pacietību, daudz radošu veiksmju un 
drošus nākotnes plānus!

Pierakstīja  GUNTA LAPIŅA

Uz “Mūsu Ķekavas” jautājumiem atbild pagasta padomes priekšsēdētāja DZINTRA MAĻINOVSKA

Top dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Odukalnā
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Ko lēma pagasta padome
INFORMĀCIJA

Jaunie Ķekavas kapi

Ķekavas pagasta 2007. gada pamatbudžeta izpilde
Pusgada ieņēmumi Izpilde 2007. gada

plāns
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (pārskata gada) 2698737 5440011
Iepriekšējā gada nesadalītais atlikums 91551 91551
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 210975 274953
Iepriekšējo gadu parādu maksājumi 5806 10000
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 62358 162471
Iepriekšējo gadu parādu maksājumi 18 1000
Tiešie nodokļi 3069445 5979986
Azartspēļu nodoklis 4655 10000
Netiešie nodokļi 4655 10000
Procentu maksājumi par depozītiem un kontu atlikumiem 603 1000
Valsts nodevas, kas ieskaitāmas pašvald. budžetā 4625 8000
Pašvaldības nodevas 25665 50000
Sodi un sankcijas 4484 9000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 9105 20000
Nenodokļu ieņēmumi 44812 88000
Valsts budžeta transferti 83903 174749
t.sk.   Mūzikas skolas pedagogu algām 54920 82378

Mākslas skolas pedagogu algām 24367 37371
Pārējās dotācijas 50000
Pārējie transferti pašvaldībām 4616 10000

Ieņēmumi izglītības  funkciju nodrošināšanai 11209 44000
Pārējie maksājumi no rajona padomēm 28319 50710
Mērķdotācijas no rajona padomes 394024 505111
t.sk.  Ķekavas vidussk. pedag. algām 269248 371365

Interešu izglītībai 11082 15277
5-gad. un 6-gad. bērnu apmāc. ped. algām 2729 4045
Pļavniekkalna sākumsk. pedag. algām 31404 43326
Interešu izglītībai 2864 3949
5-gad. un 6-gad. bērnu apmāc. pedagogu algām 70562 57559
t.sk   PII “Ieviņa” 38553 32361

PII “Zvaigznīte” 32009 25198
Privātskola “Gaismas tilts”- interešu izglītība 4275 5890
Tautas kolektīvu vadītājiem 1860 3700
Transfertu ieņēmumi 517455 779570
Maksa par izglītības pasākumiem 6205 14000
Ieņēmumi par dok. izsniegšanu un kancelejas pakalp. 287 1000
Ieņēmumi par nomu un īri 28422 49259
Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem 31617 71896
Iepriekš nekvalifi cētie ieņēmumi    20467 34845
Budžeta iestāžu ieņēmumi 86998 171000
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā. 542546 542546
Ārējā fi nansēšana (kredīts) 1955220 2238822

KOPĀ 4265911 9809924

Ķekavas pagasta 2007.gada pamatbudžeta izdevumu izpilde 
Pusgada izdevumi Izpilde 2007. gada 

plāns 
1. Vispārējie vadības dienesti 1062047 2215157
Pārvalde
Deputāti, komisijas 
Vēlēšanu komisija
Biļetens “Mūsu Ķekava”
Pašvaldību budžetu izdevumu transferti
Pārējās dotācijas, transferti (PFIF) 

312496
36037

15
5900

86037
621562

735413
77560

18230
131000

1252954
2. Sabiedriskā kārtība un drošība 79305 222100
Municipālā policija
J.P.K. “Vairogs”

76247
3058 

208030
14070

3. Izglītība 1020488 2468473
Ķekavas vidusskola
Pļavniekkalna sākumskola
PII “Ieviņa”
PII “Zvaigznīte”
Mākslas skola
Mūzikas skola
Ārpusskolas izglītības iestāžu uzturēšana
Privātskola „Gaismas tilts“ 

450972
61363

178963
158864

52681
92416
20954

4275

870137
208554
492472
486339
131489
222882

50710
5890

4. Veselība 29402 103660
Ķekavas ambulance 29402 103660
5. Sociālā aizsardzība 152478 398886
Kompensācijas, sociālā palīdzība
Bāriņtiesa
Sociālās aprūpes centrs
Projekta izmaksas 

77008
19853
43561
12056 

215600
41850

113390
28046 

6. Pašvald. terit. un mājokļu apsaimniek. 1300801 3714333
Tautsaimniecība
Privatizācijas komisija
Kapi

1218634
4204

729633

3575937
17136

121260
7. Atpūta, kultūra un reliģija 289102 647315
Katlakalna tautas nams
Ķekavas kultūras nams
Ķekavas biblioteka
Katlakalna biblioteka
Novadpētniecības muzejs
Pārējā kultūra (Bordesholma)
Sporta iniciatīvu centrs
Tautas kolektīvi
Projekts (bērnu rotaļu laukums)

52466
94132
10055

7629
9981

12180
95825

1488
5346

97793
218272
22990
21790
16750
34980

222146
3600
8994 

8. Budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās 332288 40000

Kopā 4265911 9809924

Ķekavas pagasta 2007.gada speciālā budžeta izpilde 
Nr.p.k IEŅĒMUMI 2007.gada plāns Izpilde

1. Dabas resursu nodoklis 80000 43148
2. Privatizācijas fonds 48000 45070
3. Autoceļu fonds 190493 101169
4. Ziedojumi un dāvinājumi 21000 20005 
5. Kopā ieņēmumi 339493 209392
6. Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 632705 632705

t.sk. atlikums uz gada sākumu Dabas resursu nodoklis  3215.00 -457.00
 Autoceļu fonds 11062.00   8621.00
 Privatizācijas fonds 618000.00 640130.00
 Ziedojumi un dāvinājumi 428.00 20418.00 
 KOPĀ  632705.00 668712.00

PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU 
20. jūlija pagasta padomes sēdē piešķirts sekojošs fi nansējums: pabalsts bez vecāku 

gādības palikušam bērnam – 265 lati, pabalsti komunālo un īres parādu apmaksai 
3 cilvēkiem, kas strādā sabiedriski lietderīgos darbus – 156.80 Ls, medicīnas pakalpojumu 
apmaksai 22 maznodrošinātiem iedzīvotājiem – 778.42 lati, pabalsti krīzes situācijā - 
kopā 100 lati, zobu protezēšanai 2 cilvēkiem – 100 lati, briļļu iegādei 3 iedzīvotājiem - 
64.30 lati, 7 maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā virtuvē - 123.20 lati.

PAR LITERĀRĀ KONKURSA “LATVIEŠI” NOLIKUMU
Pagasta padomes sēdē tika apstiprināts skolēnu literāro darbu konkursa “Latvieši” 

nolikums, kura pilnu tekstu publicēsim nākamajā “Mūsu Ķekavas” numurā.

PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU APSTĀŠANĀS UN STĀVĒŠANAS 
NOTEIKUMU IEVĒROŠANAS KONTROLI

Sakarā ar nepieciešamību uzlabot transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas 
kārtību Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 205.panta 6.punktu un 2113.pantu, kā arī ņemot vērā Attīstības 
komitejas 2007.gada 10.jūlija sēdē izteikto atzinumu :

ĶEKAVAS PAGASTA PADOME NOLĒMA:
1. Pilnvarot Ķekavas municipālo policiju sastādīt specializēto CSDD noteikto 

paškopējošo administratīvā pārkāpuma protokolu transportlīdzekļu vadītājiem par 
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu  Ķekavas pagasta administratīvajā 
teritorijā, kur to aizliedz ceļa zīmes, ceļu apzīmējumi un citi LAPK 14910. pantā 
noteiktie apstāšanās un stāvēšanas noteikumi. Aizpildīto protokolu piestiprināt pie 
transportlīdzekļa vējstikla.

2. Uzdot Ķekavas municipālās policijas priekšniekam L.Markelovam un pašvaldības 
administrācijas Juridiskajai daļai nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu 
un iesniegšanu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kā arī darījuma kārtošanu ar CSDD 
atļaujas saņemšanai 1.punktā minēto Municipālās policijas pilnvaru īstenošanai.

3. Uzdot pašvaldības administrācijas referentam A.Bulam, pēc CSDD atļaujas 
saņemšanas 1.punktā minēto Municipālās policijas pilnvaru īstenošanai, izdarīt 
attiecīgus grozījumus Ķekavas municipālās policijas nolikumā un iesniegt tos 
Padomei apstiprināšanai.

4. Lēmumu publicēt pagasta padomes izdevumā “Mūsu Ķekava”, Apriņķa avīzē un 
pagasta padomes mājas lapā.

ĶEKAVAS PAGASTA PADOME AICINA DARBĀ 
kapu pārzini (jaunajos Ķekavas pagasta kapos).

Prasības:  •  pieredze saimnieciskā un organizatoriskā darbā; 
•  autovadītāja apliecība (vēlams B kateg.); 

jaunbūvējamās sākumskolas saimniecības pārzini. 
Prasības:  •  augstākā vai vidējā tehniskā izglītība; 

•  augsta atbildības sajūta; 
•  labas komunikācijas spējas; 
•  precizitāte; 
•  pieredze organizatoriskā un saimnieciskā darbā; 
•  autovadītāja apliecība (vēlams B, C kateg.).

Jūsu pieteikumus uz minētajiem amatiem 
lūdzam iesniegt līdz š. g. 20. augustam   

Ķekavas pagasta padomē sekretārei – administratorei vai 
nosūtīt pa pastu: Gaismas ielā 19 k. 9, Ķekava, Rīgas raj., LV-2123 

e-pasts: padome@kekava.lv, tālrunis uzziņām – 7935803

Kur top Jaunie kapi?
Atbildam uz lasītāju jautājumu
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NODOTS SABIEDRISKAI APSPRIEŠANAI

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 
20.07.2007. lēmumu, nodota publiskai apsprie-
šanai būvniecības ierosinātāja SIA „Delta - Rīga” 
būv nie cības iecere veikala – noliktavas būvei 
Ķekavas pagastā, Katlakalnā, nekustamā īpašumā 
„Jaungabri” (kadastra numurs 8070-007-0994).

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

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 
20.07.2007. lēmumu, nodota publiskai apspriešanai 
būvnie cības ierosinātāja SIA „ECD Latvija” būvniecības 
iecere dzīvojamo ēku kompleksam Ķekavas pagastā, 
Krustkalni, nekustamā īpašumā „Krustkalni - 2 ” (kadastra 
numuriem 8070-003-0006, 8070-003-0026, 8070-003-
0391, 8070-003-0381, 8070-003-0216, 8070-003-0389, 
8070-003-0390, 8070-003-0105, 8070-003-0469). 

Aicinām Ķekavas pagasta iedzīvotājus, kā arī personas, kurām Ķekavas pagasta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā pieder nekustamais īpašums, izteikt savu viedokli un līdz  2007. gada 5. septembrim 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 būvniecības ieceri var iepazīties Ķekavas pagasta būvvaldē, 
pirmdienās no 8.00. - 18.00. un ceturtdienās no 9.00. - 19.00, pārtraukums n0 13.00. - 14.00.

Atsauksmes, kas iesniegtas pēc 5. septembra, netiks ņemtas vērā.

Veikals - noliktava 
“Jaungabros”

Dzīvojamo ēku komplekss 
Krustkalnos

Ar apskates materiāliem un informāciju 
par būvniecības ieceri var iepazīties Ķekavas 
pagasta būvvaldē, pirmdienās no 8.00. - 18.00. 
un ceturtdienās no 9.00. - 19.00, pārtraukums no 
13.00. - 14.00.

Atsauksmes, kas iesniegtas pēc 5. septembra, 
netiks ņemtas vērā.
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Jau kuro gadu Ķekavas un Bordesholmas pagastu 
sadraudzības ietvaros Ķekavas skolniekiem tiek dota 
iespēja Bordesholmā praktizēties vācu valodā, iepazīt 
vācu tautas kultūru un tradīcijas. Prakses organizētāji ir 
Manfrēds Osbārs, Herberts Adami, kā arī Bordesholmas 
un Ķekavas sadraudzības biedrības dalībnieki.

Šogad no 22. jūnija līdz 10.jūlijam ar Ķekavas pagasta 
padomes atbalstu praksē uz Vāciju devās divpadsmit 
Ķekavas vidusskolas 11. klases skolnieces: Inga Jurgevica, 
Dace Putniņa, Maija Ļaksa, Krista Valdmane, Dace 
Kinerte, Kristīne Lamberte, Līga Vīķe, Gundega Bane, 
Vlada Boiko, Krista Birule, Zane Vītola, Ieva Feodorova. 
Dzīvojot ģimenēs un strādājot dažādās prakses vietās - 
viesnīcā, bankā, bērnudārzā, benzīntankā, dārzniecībā, 
ziedu veikalā, lielveikalā, sporta kompleksā u.c., katrai 
veicās citādāk. Meitenes pašas stāsta par piedzīvoto:

- Ir grūti atrast īstos vārdus, lai pateiktu paldies 
visiem, kuri mums deva šo vienreizējo un neatkārtojamo 
iespēju. Bija gan smiekli, gan asaras, bēdas un prieki. Šo  
gandrīz  trīs nedēļu laikā mēs guvām  daudz noderīgu 
atziņu savai nākotnei. Iepazināmies ar jauniem, 
sirsnīgiem cilvēkiem, guvām ieskatu darba pasaulē, 
pieredzi un ļoti daudz noderīgu mācību. Sākums bija 
grūts, jo bija vajadzīgs laiks, lai iedzīvotos svešā vidē, 

Vienreizēja iespēja, neaizmirstams ieguvums

IZGLĪTĪBA

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

piecgadīgo un sešgadīgo 
sagatavošanas grupā

 bērnus, kas dzimuši 2001. – 2002. gadā.

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

1. klasē.

Iestājoties 1. klasē, nepieciešami šādi 
dokumenti:

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

un profi laktisko 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 profi laktisko 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

 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, 

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.

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

Mākslas skolas gada noslēgums
13.jūnijs, 11.izlaidums, 11 absolventi. Lai viņiem veicas tālākos ceļos!

Zināšanas vizuāli plastiskajā mākslā ir dotas, kā tās pilnveidos tālāk - tas lai paliek viņu 
pašu ziņā.

Mācību gada noslēgums pārējiem audzēkņiem beidzās ar plenēru dažādos objektos: 
Brīvdabas un Daugavas muzejā, Botāniskajā un Zoodārzā. Plenēra darbu skate vērtēta 
atzinīgi. Arī II mācību pusgada skatē tika uzrādīti labi darbi visos 10 mācību priekšmetos.

Skolas labākie audzēkņi II mācību pusgadā: Anete Arenda, Inga Čivkule, Līva Oto, Linda 
Skuja.

Latvijas Mākslas skolu audzēkņu valsts konkursā veidošanā mūsu skolas audzēkņu darbi 
ieguva atzinību: Elīna Plūme - II vieta nominācijā „Abstraktā kompozīcija” un Katrīna Misiņa 
nominācijā „Mājas darbs”. Atzinīgi novērtēts veidošanas skolotājas Airas Lesiņas darbs.

Bet vasarā - plenērs Saldū, darbošanās Rojā, smilšu skulptūru festivāls Pāvilostā...

INGA ZĀLĪTE - CĒRŪZE, 
Ķekavas mākslas skolas direktore  

ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLA 
aicina uz papilduzņemšanu

2007./2008.mācību gadam

Uzņem audzēkņus sagatavošanas un 1. klasē 
šādās specialitātēs Iestājpārbaudījumi

Sagatavošanas klasē:
-  zēnu kora klasē un vijoles, čella, klavieru specialitātēs no 

6, 7 gadu vecuma
-  fl autas, saksofona, klarnetes, trompetes, mežŗaga, 

akordeona specialitātēs no 7, 8 gadu vecuma

28. augustā pl. 17.30

1.klasē:
Mācību ilgums 8 gadi,  uzņem no 7, 8 gadu vecuma
- zēnu kora klasē 
Mācību ilgums 6 gadi, uzņem no 9, 10 gadu vecuma
-  fl autas, saksofona, klarnetes, trompetes, mežraga, 

akordeona specialitātēs

28. augustā pl. 17.30

Iesniegumu pieņemšana no 20. augusta katru darba dienu no pl. 10.00-14.00 3.kabinetā
Nepieciešamie dokumenti:  Iesniegums (uz veidlapas);  Audzēkņa dzimšanas apliecība 
(kopija);  Medicīniskā izziņa;  Fotogrāfi ja (3×4).
Informācija pa tālruni 7937502 katru darba dienu no pl. 10.00-14.00.

Ķekavas mākslas skola uzņem audzēkņus
 2007./2008. mācību gadam

27. un 28. augustā plkst. 17.30.-19.00
 I 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 I kursā, uz vietas jāveic patstāvīgais 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 

bet viesu ģimeņu sirsnība un katru dienu sirsnīgi 
sagatavotās maltītes palīdzēja mums justies ciemos 
kā savās mīlētajās mājās. Darba vietās mūs uzņēma 
ar smaidu un prieku. Nevienu brīdi nejutāmies, ka 
mēs traucētu vai būtu liekas. Neviens mums neatteica 
palīdzēt, ja ko nesapratām vai sajaucām. Mūs mācīja, 
un mēs mācījāmies. Pateicoties šādai attieksmei, mēs 
varējām daudz vairāk iemācīties. Katru rītu, dodoties 
uz  prakses vietām, mūs pavadīja un visur sagaidīja  
smaidošas sejas. Atvadu vakarā apspriežoties, nespējām 
atrast neko sliktu – pat ne sīkumiņu! - šajās nepilnajās 
trīs nedēļās. Atvadoties no saviem jaunajiem draugiem 
un ģimenēm, bira daudz asaru... 

Ne visiem ir dota tāda iespēja, un mēs centāmies 
ņemt visu un mācīties no visa, kas mums tika sniegts. 
Tas, ko šie cilvēki mums visām ir devuši, ir pārāk 
dārgs, lai to varētu atmaksāt ar naudu.  Mēs nekad 
neaizmirsīsim šos cilvēkus, jo nu jau viņi ir kļuvuši daļa 
no mūsu ģimenes. Paldies jums visiem! 

DAINA ŠULCE,
Ķekavas un Bordesholmas sadraudzības 

darba grupas vadītāja 

KONTAKTI
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PROJEKTS

Stopiņu novada Līgo parkā vasaras saulgriežu noskaņās pulcējās Rīgas 
rajona deju kolektīvi, lai priecētu visus ar savu dejotprasmi, radītu svētku 
noskaņu sev un citiem. Skatītājiem bija iespēja vērot dažādu vecuma 
dejotājus, kas savu brīvo laiku ir saistījuši ar deju, jo Rīgas rajonā aktīvi 
strādā vairāk kā 30 deju kolektīvi.

Krāsaino deju virpuli Līgo parkā izdejoja - 4 mundrie senioru deju 
kolektīvi, 15 pieredzes bagātie vidējās paaudzes deju kolektīvi un 11 
spriganie jauniešu deju kolektīvi un visu to vadīja un kopā salika radošā 
komanda režisores E. Neimanes, Rīgas rajona Izglītības un kultūras 
pārvaldes galvenās speciālistes B. Grīnfeldes un Rīgas rajona deju 
kolektīvu virsvadītāju I. Mažānes , A. Āres, I. Ladiga vadībā.

Prieks par mūsu pagasta dejotājiem, kas pārstāvēja Ķekavas 
pagastu ar kuplāko dejotāju pulku visā Rīgas rajonā - piedalījās Ķekavas 
kultūras nama senioru deju kolektīvs „Sidrabaine” (A. Āre), VPDK „Zīle” 
(A. Kirilova un V. Timermane), Katlakalna TN JDK „Katlakalns” un VPDK 
„Savieši” (V. Priede un A. Vīksniņš).

VITA PRIEDE

SASPĒLE VECĀĶOS 

Katlakalna tautas nama jauniešu teātris „Aija” 
un Ķekavas vidusskolas improvizācijas teātris 
no 26. - 30. jūnijam piedalījās republikāniskajā 
radošajā improvizācijas mācību nometnē „Saspēle” 
Vecāķos. Dienas aizskrēja spraigā darbā, jo 
radošās laboratorijas strādāja no rīta līdz vēlai 
naktij. Ar improvizatoriem no Rīgas, Ropažiem, 
Katlakalna, Ķekavas, Saldus, Dundagas, Talsiem un 
Pastendes strādāja pedagogi visdažādākās jomās - 
improvizācijā, drāmā, skatuves runā un kustībā, 
dejā, ritmikā, vokālajā mākslā, fl oristikā un citās 
radošajās aktivitātēs. 

Kolektīvi un dalībnieki savu radošumu izpauda 
visdažādākos veidos - gan organizējot pasākumus 
brīvajā laikā, gan mācot un rādot citiem pašu 
radītus vingrinājumus un spēles. Par nometnes 
dvēseli kļuva Katlakalna TN teātra dalībniece Anita 

Mitriķe ar savu neizsīkstošo enerģiju un spēju 
saliedēt visus nometnes dalībniekus gan „Dziesmu 
duelī”, gan jautrās nodarbībās. Anita par savu darbu 
saņēma speciālbalvu nometnes pateicības rakstu - 
sertifi kātu.

Gribu atzīmēt, ka jautrajā „Dziesmu duelī” 
uzvaras laurus plūca mūsu apvienotā komanda, 
uzvaras punktu gūstot ar skanīgo Ķekavas vidus-
skolas himnu. 

Esam ieguvuši kolosālu pieredzi darbam Teātra 
sportā, jo kopā ar mums strādāja pieredzējuši 
improvizatori no kluba „Laiva” Elmārs Seņkovs un 
Toms Zvejnieks. Šīs prasmes noderēs arī lielajā 
Teātra sporta 10 gadu jubilejas turnīrā rudenī, 
kurā cīnīsies republikas spēcīgākās vidusskolēnu 
komandas.

AIJA VITMANE, teātra sporta trenere

Bērnu un pusaudžu klubs “Vairogs” 23. augustā aicina Ķekavas bērnus 

uz vasaras noslēguma ekskursiju – izklaidi Zviedru cepures rodeļu trasē. 
Noslēgumā – pikniks!

Izbraukšana plkst. 9 no Ķekavas tirgus laukuma.
Gaidām visus braukt gribētājus! Neaizmirstiet par sportošanai  atbilstošu apģērbu.
Uzziņas un iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 7937102 vai 28633110 (Ainārs), vai Ķekavas municipālās 

policijas dežūrdaļā, kur var saņemt vecāku rakstiskas atļaujas veidlapas. Vecāku parakstīta atļauja obligāta.

VASARA

SPIEDVADS TOP!
Īstenojot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfi nansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 

Austrumlatvijas upju baseinos” aktivitātes „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija 
Ķekavā”, Ķekavas pagastā izbūvēti jauni kanalizācijas spiedvada posmi Valdlaučos, Rāmavā, ceļa posmā 
Vāveres-Svikuļi-Lakstīgalu iela, Katlakalnā vēl turpina spiedvada izbūvi Pļavniekkalna ielā. Tad pienāks kārta 
Ķekavas ciematam. Būvnieki SIA „Water Ser” darbus veic, iekļaujoties laika grafi kā, atbilstoši noslēgtajam 
būvdarbu līgumam, no kopējā spiedvada garuma šobrīd, jūlija otrajā pusē, spiedvada trases izbūves darbi 
veikti aptuveni 75 % apjomā. 

Gan Ķekavas pagasta padome, gan SIA „Ķekavas nami” saņem Jūsu telefona zvanus par neapmierinošo 
ceļu stāvokli dažādos trases posmos. Spiedvads ir samērā sarežģīta inženiertehniska būve. Montāžas gaitā 
ir jāveic ģeodēziskie uzmērījumi, grunts blietēšana un trases posmu hidrauliskā pārbaude, tādēļ ir jāsaprot, 
ka, samontējot cauruļvadu un aizberot tranšeju, nav iespējams īsā laikā atjaunot ceļa segumu. Tikai pēc 
pilnīgas šo darbu veikšanas ir iespējama ielu un  ceļu seguma atjaunošana iepriekšējā stāvoklī, atbilstoši 
noslēgtā līguma nosacījumiem. Uz šo brīdi vietām ielu un ceļu segums ir atjaunots iepriekšējā stāvoklī, bet 
lielākajā ielu un ceļa posmu daļā šis darbs vēl  ir jāizdara. 

Cienījamie iedzīvotāji! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un lūdzam būt iecietīgiem un 
saprotošiem.

ĒRIKS LINTERS,
atbalsta saņēmēja SIA “Ķekavas nami” projekta grupas vadītājs

Dārzi slimo
Jūlija otrajā pusē Latvijā konstatēts bīstams augu karantīnas organisms – 

Erwinia amylovora – bakteriālās iedegas. Tās IR bīstamas ābelēm, bumbierēm, 
cidonijām, krūm cidonijām, pīlādžiem, korintēm, klintenēm, vilkābelēm, 
ugunsērkšķiem, eriobotrijām, mespiliem un stranvēzijām, kas ir šīs slimības 
saimniekaugi. Slimība NAV bīstama ķiršiem, plūmēm un pārējiem augiem.

Bakteriālo iedegu raksturīgākie simptomi ir nobrūnējuši un nokaltuši 
zari, pumpuri, lapas un augļi novīst, sačokurojas, nomelnē un iet bojā, tomēr 
nenokrīt un paliek pie auga. Pavasarī slimības skartie augi izskatās apdeguši 
vai nosaluši, vēlāk miza vietām uzpūšas un plaisā. Mitrā laikā no bojātiem 
pumpuriem, ziediem, jauniem dzinumiem, mizas plaisām un augļiem izdalās 
pienbalts vai zeltains šķidrums.

Slimības izplatību veicina labvēlīgi laika apstākļi – karstums un salīdzinoši 
liels mitrums. Tā izplatās ar kukaiņu, galvenokārt bišu, vēja un putnu, kā arī 
infi cētu stādu palīdzību.

Slimības ierobežošani nepieciešama stingra dārzu un stādaudzētavu 
kontrole, jo slimība var izplatīties arī ar infi cētiem instrumentiem, ar stādāmo 
un pavairojamo materiālu. Iegādājoties stādāmo materiālu, kas ir karantīnas 
slimību saimniekaugi, tirdzniecības vietā noteikti jāpieprasa augu pase!

Slimība nav bīstama cilvēkiem un dzīvniekiem. Ja rodas aizdomas par 
šīs slimības parādīšanos Jūsu dārzā, lūdzu steidzami ziņojiet VAAD Rīgas 
reģionālās nodaļas inspektoriem (telefonu numuri: 7325849; 7323698, 
9411580), kas var diagnosticēt šo slimību, jo līdzīgi simptomi var būt arī citām 
augu slimībām, tādēļ jāveic laboratoriski izmeklējumi. 

SIGITA VARIKA, vides aizsardzības speciāliste

FAKTS

E. VITMAŅA foto

Ķekavas pagasta sociālais dienests pateicas visiem iedzīvotājiem par 
atsaucību, 20. jūlījā piedaloties asins donoru dienā. 

ŅINA TIMERMANE,
sociālā dienesta vadītāja

PATEICĪBA

PALDIES ASINS DONORIEM!

Kā balsoja ķekavieši 
7. jūlijā Latvijā notika tautas nobalsošana par Valsts prezidentes Vairas 

Vīķes-Freibergas apturēto likumu “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” un 
“Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā” atcelšanu. 

Tautas nobalsošanā par likuma „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” 
piedalījās 338 348 vēlētāji, bet tautas nobalsošanā par likuma “Grozījumi Valsts 
drošības iestāžu likumā” atcelšanu – 338 342 vēlētāji. Par tautas nobalsošanā 
piedalījušos vēlētāju skaitu uzskata balsošanas kastēs atrasto derīgo balsošanas 
zīmju skaitu. Saņemtais derīgo balsošanas zīmju kopskaits par katru no likumiem 
nebija pietiekams, lai tautas nobalsošanu uzskatītu par notikušu

Kā informē Ķekavas vēlēšanu komisija, pagastā balsošanā piedalījās 3145 
iedzīvotāji, no kuriem par grozījumu atcelšanu nobalsoja 3075, bet pret – 62.

GUNTA LAPIŅA

VIDE
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JAUNRADE SPORTS

Esi dzejnieks!
No Ķekavas novadpētniecības muzeja un vidusskolas 

latviešu valodas un literatūras skolotāju rīkotajam radošo  
darbu konkursam “Esi dzejnieks” iesniegtajiem darbiem

ATKAL ČEMPIONI!
Latvijas sporta veterānu 44. sporta spēlēs Rīgas rajona 35+ vīriešu basketbola komanda izcīnīja 1.vietu. Par 

čempioniem kļuva arī ķekavieši Aivis Šteinbergs, Edmunds Cīrulis un Andris Eglītis. Kārlis Bulāns uzvarēja lodes grūšanā, 
bet Jānis Bidlauskis izcīnīja 2.vietu diska mešanā. Juris Lūkins ieguva 2.vietu lodes grūšanā un 3.vietu diska mešanā.

    

Par Latvijas čempioniem šogad kļuva divpadsmitgadīgā Vija Guseva un septiņpadsmitgadīgais Andris Vētra, gan 
veterāns Ivars Krūmiņš.

Latvijas sporta veterānu 44. spartakiādē 45+ vecuma grupā par čempioniem kļuva Rīgas rajona komanda, kuras 
pamatu veido ķekavieši. Latvijas Maksibasketbola un Rīgas pilsētas meistarsacīkstēs 2.vietu ieguva 50+ vecuma 
grupas Ķekavas senioru komanda. Komandās spēlēja - Andris Eglītis, Atis Riekstiņš, Edvīns Drebergs, Landijs Danilēvičs, 
Imants Pops, Gunārs Lazda, Ivars Krūmiņš, Aivars Pilenieks, Pēteris Apinis, Juris Firsts, Jānis Mačs, Aigars Lapsa un Ēriks 
Spuravs.

Veiksmīgi sezona arī Latvijas čempionātā pieaugušajiem aizvadīja Aigars Vītols, bet jauniešiem Nauris Miezis, 
Reinis Šulcs un Elvijs Mičulis, kuri izcīnīja sudraba medaļas. 

    

Teicamus panākumus Rīgas rajona čempionātā guva vīriešu basketbola komanda. Kopvērtējumā 1.vietu un zelta 
medaļas kaldināja Agnis Čavars, Jānis Baumerts, Jānis Šulcs, Jānis Āre, Guntis Vanags, Roberts Zaķis, Gatis Lagzdiņs, 
Juris Stikāns, Agris Veliks, Raimonds Šulcs, Atis Riekstiņš, Ivo Poļaks, Dzintars Pārums un Jānis Bērziņš. 

Sieviešu komanda šogad izcīnīja 3.vietu. Treneres Daces Cīrules vadībā spēlēja Līga Vancane, Maruta Eglīte, Ilze 
Vanaga, Sandra Vanaga, Maija Ļaksa, Krista Birule, Anete Medne, Ramona Kuzmina, Krista Raiska, Dārta Sidare, Līga 
Mežāka un Arta Cīrule.

ANDRIS EGLĪTIS

Marija Odiņeca,

Ķekavas vidusskola 9. klase

Vienkārši dzīvo!
Uzsmaidi pasaulei!

“Sveika” teic!

Smaids nav nevienam par ļaunu!

Acīs laid dzirksteli!

Prieks ir svēts!

Nevar tas darīt tev kaunu!

Nepūlies, esi dabisks!

Parastāks, vienkāršāks esi!

Vienkārši dzīvo - tas arī viss!

Tici man, kalnus gāzt spēsi!

Bērna pasaule
Kopš pirmā soļa iestaigāts šis celiņš,

Un soliņš jau kopš pirmām dienām iesēdēts.

Virs soliņa jau nez cik gadus liecas ceriņš –

Vārgs, kaulains, grumbains, tomēr maigs un liegs.

Šeit cauri iztraukšos es zaļā sarafānā,

Pat nebēdnīgais vējš man sensens draugs!

Cik reiz ar ceriņu jūs smējāties par mani,

Kad atkal cepure vai cimds bij žoga malā auts?

Bet pavasarī, atceries maz, ceriņ?

Kā, savas ziedu plaukstas pavēris,

Tur laimes ziedu sameklēt man devi,

Kam bija piecas lapiņas vai trīs.

Ar lecamauklu greznoju es tevi,

Līdz tava mugura un rokas saliecās;

Bet Jasmīnkungs tik sprauslāja pie sevis,

Ka ej ar mazu bērnu rotaļās ...

Tā visa mana bērna pasaule –

Šeit notekcaurule ir ūdens,

Bet gumijnieki – sauszeme.

Dod roku, līdzi nāc un pasmaidi!

Ar prieku tevi aicināšu tajā!

Jo laimes ceļš pa visu pasauli

Mūs visus tomēr atkal ved uz mājām ...

SIEVU NEŠANAS SACENSĪBAS
1. vieta Gundega Vancāne, Jānis 
Lesiņš
2. vieta Gundega Vancāne, Māris 
Paegle
3. vieta Aiga Ozola, Kristaps 
Krūmiņš

VIRVES VILKŠANA
1. vieta komandai „Uzvarētāji” 
(Artūrs Rumbins, Raivo Rosinskis, 
Edgars Varaņickis, Kristaps Krūmiņš, 
Gatis Čavars, Dainis Osemļaks
2. vieta komandai „Latkomfort” 
(Atis Riekstiņš, Agris Veliks, Juris 
Stikāns, Jānis Arbidāns, Aigars 
Mendris, Edmunds Cīrulis)
3. vieta komandai „Ķekava” 
(Normunds Bāgants, Oskars 
Štrauss, Inārs Beļinskis, Igoris 
Malinauskas, Mairis Mitrofanovs, 
Viesturs Gargurnis)

BASKETBOLA SODA METIENI
Sievietes 
1. Paula Medne
2. Aiva Dombrovska
3. Dārta Sidere
Vīrieši
1. Jānis Šmits
2. Raimonds Šulcs
3. Niks Gūtmanis

FLORBOLA SODA METIENI
Sievietes
1. Taņa Variša
2. Gundega Vancāne
3. Ilona Kampmane
Vīrieši
1. Dāvis Galkauskis
2. Raimonds Šulcs
3. Tomass Kampmanis

BRUĢA BUMBA
Sievietes
1. vieta komandai „Meitenes” (Dārta 
Sidere, Krists Birule, Arta Cīrule)
2. vieta „Tiesneses” (Anda Knospiņa, 
Ramona Kuzmina, Dace Cīrule, Sarmīte 
Čapa)
3. vieta „Aņkas metējas” (Gundega 
Vancāne, Laura Vancāne, Elīna 
Grundmane, Anete Pinstere)
Vīrieši
1. vieta „Latcomfort” (Juris Stikāns, Atis 
Riekstiņš, Agris Veliks, Jānis Arbidāns)
2. vieta „Chupa-Chups” (Modris 
Feodorovs, Aigars Mendris, Lauris 
Potašs, Edmunds Cīrulis)
3. vieta „Dankars” (Reinis Šulcs, 
Raimonds Šulcs, Jānis Šulcs)

SVARU BUMBU CELŠANA
Sievietes
1. Liene Bāgante
2. Elīna Grundmane
3. Anda Knospiņa
Vīrieši
Līdz 60 kg.
1. Daumantas Malinauskas
2. Armands Leinerts
3. Toms Lāms
60-70 kg. 
1. Edgars Kalniņš
2. Mareks Garmašs
3. Aigars Leinerts
70-80 kg.
1. Kārlis Ozols
2. Armands Reinbahs
3. Mairis Mitrofanovs
80-90 kg.
1. Inārs Beļinskis
2. Oskars Štrauss
3. Kaspars Gargurnis

Virs 90 kg.
1. Viesturs Gargurnis
2. Normunds Bāgants
3. Igoris Malinauskas

JAUTRĪBAS STAFETE
1. vieta „Zaļā zvaigznīte” (Madara 
Muižniece, Adrija Zaķe, Leonīds 
Tumulāns, Gintars Beikmanis)
2. vieta „Metta” (Jurita Kapture, 
Jūlija Beļanceva, Roberts Dauburs, 
Krists Kuzmins)
3. vieta „Celofāns” (Megija Bula, 
Santa Bērziņa, Toms Lagzdiņš, 
Nauris Miezis)

ŠAUTRIŅU MEŠANA
Sievietes. 1. Zane Vītola,
2. Jana Pauliņa, 3. Aiva Dombrovska
Vīrieši. 1. Reinis Graudužs, 
2. Ādolfs Jegorovs, 3. Oskars Eglītis

FIGURĀLĀ RITEŅBRAUKŠANA
Sievietes
1. Eva Jurcika
2. Arta Keršteine
3. Elīna Rancāne
Vīrieši
1. Gints Damalts
2. Mārtiņš Parasigs
3. Toms Lagzdiņš

ZĀBAKA MEŠANA
Vīrieši. 1. Normunds Bāgants, 
2. Igoris Malinauskas, 3. Juris Lūkins
Sievietes. 1. Megija Bula,
2. Ilze Štrausa, 3. Kitija Namniece

ROKU CĪŅAS
1. Normunds Bāgants
2. Juris Lūkins
3. Kaspars Gargurnis

Velta Strazdiņa

Pēc negaisa
Aizrūca, aizdūca, aizducināja,

dadedza dārdedze dubultu loku –

          zibeņu šķiltā.

Aizrūca, aizdūca, aizducināja,

dadedza dārdedze dubultu loku  

              debesu tiltā.

Aizrūca, aizdūca, aizducināja,

dadedza dārdedze dubultu loku  

           saulītē siltā.

Birztaliņa
Birztaliņa baltā mana,

Kā man tevi pasargāt?

Dzeguzīte silā zvana

Pāris gadus mūžam klāt.

Birztaliņa mana balta,

Vai man sagšu pāri klāt?

Vēji bargi, ziema salta

Nespēs tevi sāpināt.

Mana balta birztaliņa,

Steidzu, drīzi būšu klāt,

Vēl tik apsēsties uz ciņa

Gurdās kājas pūtināt...

Tu gan balta, bet ne mana,

Ne man tevi saglabāt:

Tā nav dzeguze, kas zvana,

Kāds steidz cirvi asināt.

Mana balta birztaliņa,

Velti soļus steidzināt:

Tā vien bērnu dienu miņa,

Ka man tevi nosargāt...

Birztaliņa baltā mana,

Sirdī tevi paglabāt...

Bet – būs Lielā Stādīšana,

Un es arī būšu klāt!

Ķekavas pagasta sporta svētki 2007
Šogad sporta svētki bija pulcinājuši kuplu dalībnieku skaitu, un arī laika apstākļi bija labvēlīgi kopīgai aktīvai atpūtai 

sportojot. Prieks, ka daudzi dalībnieki, īpaši Putnu fabrikas „Ķekava” komandas, bija padomājušas par atraktīvu vizuālo 
noformējumu, kas, protams, tikai veicināja labu noskaņu un sportisko garu. Interesanti, ka svaru bumbu sacensības ar 
savu klātbūtni bija pagodinājuši ne tikai pašmāju čempioni, bet arī septiņkārtējais pasaules čempions un rekordists 
Viesturs Gargurnis.

LINDA ZAĶE

REZULTĀTI
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REKLĀMA, SLUDINĀJUMI

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

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

IZVĒLIES LABĀKO SAVAM DĀRZAM!
  plastmasas un māla podi  kasetes 

 balkona kastes  minerālmēsli 
 segmateriāli  augsnes substrāti 

 darbarīki   etiķetes u.c.

Septembrī - plašā izvēlē sīpolpuķes!
ĒRTA PIEBRAUKŠANA! LAIPNA APKALPOŠANA!
Darba laiks:  Darbdienās: 9:00 – 19:00
 Sestdienās:   9:00 – 17:00
 Svētdienās:   9:00 – 15:00

Rīgas iela 2, Ķekava. Tālr. 67935245

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@fi nieris.lv

Sakarā ar ražošanas paplašināšanos
 galdniecībai „Mežmaļi” vajadzīgi:

krāsotājs (-ja) vai krāsotāja palīgs (-dze),
galdnieks.

Prasība – godprātīga attieksme pret darbu. 
Darbs Valdlaučos. 

Tālr. 29274201, 7815670, 7815671.

PIEDĀVĀJAM DAŽĀDA VEIDA 
TELPU UZKOPŠANAS DARBUS:

SIA „DĀLDERI” 
sakarā ar darba apjoma palielināšanos 

konditorejas cehā un virtuvē

aicina darbā:
 konditoru (-ri);
 konditora mācekli,
 pavāru (-ri),
 pavāra palīgu.

Nodrošinām ar visām sociālajām 
garantijām. Pieteikties kafejnīcā 

„Dālderi” pie vadītājas 
vai pa tālr. 7937760, 26327124.

VINGROŠANA 
topošajām māmiņām
Specializēta vingrošanas nodarbība
 piemērota sievietēm grūtniecības 

periodā.
Nodarbība ietver sevī sekojošas daļas:

   Iesildīšanās un elpošanas vingrinājumi;
  Zemas intensitātes aerobā daļa
  Spēka vingrinājumi;
   Stiepšanās un relaksācijas 

vingrinājumi.

Vada trenere Iveta Vilnīte - Kancāne
Otrdienās, piektdienās 11.30 – 12.30

Pirmā nodarbība 14.augustā
Mūsu adrese: Skolas iela 3, Ķekava, 

tālr.: 7937274

Bruģakmens ražotne „BREKŠI” pārdod dažāda veida 

BRUĢAKMENI.
Veicam arī bruģakmens ieklāšanas darbus!

Adrese: Brekši, Ķekavas pag. t. 26132625. Internetā: www.breksi.lv

Bruģakmens veids Nosaukums
Izmērs (platums, 

garums, biezums)
Cena LVL 
(pelēks)

Cena LVL 
(krāsains)

PRIZMA
10x20x60 7.00 (6,60) 8.00 (7,60)

10x20x80 8.00 (7,60) 9.00 (8,60)

VILNIS
105x212x60 7.00 (6,60) 8.00 (7,60)

105x212x80 8.00 (7,60) 9.00 (8,60)

VECPILSĒTA 
BIS

138x68x60
138x138x60
138x208x60

7.00 (6,60) 8.00 (7,60)

138x68x80
138x138x80
138x208x80

8.00 (7,60) 9.00 (8,60)

APMALES

60X1000X200 1.65

80X1000X200 1.80

Darījumi ar nekustamo īpašumu
Ilzes un Māra Briežu individuālā prakse

   Palīdzēsim jums nopirkt, pārdot, īrēt, izīrēt – dzīvokli, māju, zemi, komerciālus 
vai ražošanas objektus.

  Sniedzam bezmaksas konsultācijas, kas saistītas ar Jūsu nekustamo īpašumu.
  Uzticieties vietējiem speciālistiem!

Mēs atrodamies Ķekavā, Nākotnes ielā 2, pretī veikalam „Dālderi”, 
„Ķekavas kodols” telpās 2. stāvā. Vēlams pieteikt vizīti pa norādītajiem tālruņiem.

Tālr. 29123705 – Māris, 26899294 – Ilze, tālr./fakss 7937509.
e-mails: maris.briedis@navigator.lv, ilze.briede@navigator.lv 

Ikdienas uzkopšana, telpu ģenerālā 
tīrīšana, logu mazgāšana.

Veicam arī telpu uzkopšanu pēc 
remonta un celtniecības darbiem.

Mob. tālr. – 29118493,    
amrima@inbox.lv

SIA “KRĪGA” AICINA DARBĀ:
 PAVĀRUS UN VIRTUVES STRĀDNIECES 

darbam Ķekavas vidusskolas ēdnīcā 
un PII „Ieviņa”,

 ŠOFERI darbam uz kravas mikroautobusa – 
konditorejas izstrādājumu un pārtikas 

produktu piegādei skolām Ķekavā un Baldonē. 
Darbs no plkst. 6.30 līdz 13.30.

Pieteikties pa tālr. 7937405, 29489486 vai personīgi 
Ķekavas vidusskolas ēdnīcā, Ķekavā, gaismas ielā 9

Ārzemju investors pērk zemi apbūvei 
no 1 līdz 30 ha. 
Tālr. 29595475.

ĶEKAVAS MUNICIPĀLĀ POLICIJA 
AICINA DARBĀ 

policistus 
(darbs diennakts dežūru režīmā, 
nepiecie šamas B un vēlamas C 

kategorijas autovadītāja tiesības).

Pieteikties Ķekavas municipālajā 
policijā, Gaismas ielā 19/9, 

uzziņas pa tālr. 29192012, 28633110



Frontālā ekskavatora -
iekrāvēja JCB4CX pakalpojumi.

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

E-mail: bergsjcb@inbox.lv

SIA “Bergs JCB”

APSVEIKUMI SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 

VELTAS SPROĢES (dz. 1922.g.),
AUSMAS DUMPES (dz. 1928. g.),
EDUARDA PAVLINA (dz. 1933.g.),
GELENAS BINDERES (dz. 1923. g.),
AIVARA LIEPIŅA (dz. 1936. g.),
ANNAS ČUGREJEVAS (dz. 1919.g.),
IRINAS VASKAS (dz. 1950.g.),
JĀŅA LEJIŅA (dz. 1949. g.),
ZAIGAS KOPAS (dz. 1956.g.),
GUNTA ZUKUĻA (dz. 1971. g.),
MĀRA VORONKOVA (dz. 1958. g.),
JĀŅA KRIĶA (dz. 1937. g.)

aiziešana mūžībā. 
Pagasta padome izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem. 

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

LĪDZJŪTĪBAS
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PĒRK vai ĪRĒ zemi. Var būt lielas platības vai ar 
būvēm. Tālr. 27115167.

PĀRDOD vienistabas dzīvokli Valdlauču centrā, 
ķieģeļu māja, 6. stāvs (6/9) 44.90 kv.m. Liela 
virtuve (iebūvēta), priekšnams un lodžija. Labā 
stāvoklī. Cena 79000 EUR. Katrā kāpņu telpā ir 
divi balkoni, lifts. Tuvu automašīnu stāvlaukums, 
ir iespēja nopirkt garāžu. Tālr. 29257850. 

PĀRDOD divistabu dzīvokli ar ērtībām Rīgā, 
pie P. Stradiņa slimnīcas (Āgenskalns), blakus 
Māras dīķis. Zaļš rajons. Ķieģeļu māja, 3. stāvs 
(3/5), 41.86 kv.m. Cena – 80 000 EUR. Tuvu 
automašīnu stāvlaukums. Tālr. 29257850.

PĀRDOD trīsistabu dzīvokli Ķekavā, 15. māja, 
2. stāvs, 66 kv.m, garā lodžija, jauni pakešu logi, 
jaunas metāla durvis. Istabas izolētas, sanitārais 
mezgls atsevišķs. Tālr. 27605100 (īpašnieks).

MAINA divistabu dzīvokli (2. stāvs) pret 
vienistabas ar piemaksu. Tālr. 26792538.

PĀRDOD dušas kabīni (90x90), pusapaļa, 
augsts paliktnis, sēdvieta (Itālija), pilns 
komplekts, matēts stikls, jauna, steidzami, lēti. 
Tālr. 29954902

PIEGĀDĀ šķembas, granti. Tālr. 28834478.

PĒRK SENLAICĪGUS PRIEKŠMETUS, gleznas, 
sudrabu, medaļas, porcelāna fi gūriņas, 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.

VESELĪBA UN SVARA KONTROLE. Personālais 
Wellness konsultants Inta. Tālr. 29638987.

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos mazuļus

TOMU IMBRASU,
PATRIKU KRŪMIŅU,
SOLVITU KRAŠEVSKU,
RENĀRU ANCĪTI,
ALISI ŠTĀLI,
BETIJU GOLDBERGU,
KEITU BERGU,
KRISTERU CĪRULI,
REINI AMONU,
ANASTASIJU SOKOLOVU,
MARKUSU PLŪMĪTI,
MARKUSU KARDOVIČU,
SOFIJU KRASOVSKU,
OTTO STUCERU,
ROBERTU PENEGU
un viņu vecākus sirsnīgi sveic 
Ķekavas pagasta padome.

Lai gadi iet, jo gadi nevar biedēt,
Var cilvēks rudeņos un salnās ziedēt!
                                (S. Kaldupe)

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

RAIMONDU BUNKŠI,
VIZMU KAPELI,

ANASTĀSIJU TREIMANI,
ELMĀRU SMILGU,

LAIMONI GENDERTU,
ARNOLDU RUTKI 

 Ķekavas pagasta padome

Tauriņš piedzima 
Skaļā cilvēku pūlī, 
Un visi apklusa -
Audz liels, 
mans mazais brīnums!

 Remonts,
 Regulēšana,
 Restaurācija,
 Durvis mājām, 

 dzīvokļiem:  
   ārējās un iekšējās, ražotas Lietuvā, 

(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

Uzņēmums, kas nodarbojas ar telpu 
un teritoriju apsaimniekošanu 

aicina darbā:
 apkopējas,  strādniekus,  sētniekus, 

 traktoristu.

Darbs netālu no Ķekavas. Tālr. 28624848

SIA “ROLINGSTO MĀJA”
Būvgružu u.c. atkritumu izvešana 

ar 8 m3 konteineriem.
Hidromanipulatora pakalpojumi.

Tālr. 25997888

Uzņēmums piedāvā veikt 
apzaļumošanas darbus:

dārzu projektēšana • apstādījumu 
ierīkošana (stādījumi un zāliens)

• baseini un akmens dārzi.
Tālr. 29543350

Uzmanību uzņēmīgiem cilvēkiem!

PIEDĀVĀJAM ĪRĒT 
TIRDZNIECĪBAS KIOSKU. 
Atrodas Ķekavas pagasta Valdlauču 

centrā. Tirdzniecībai ar ziediem, 
dārzeņiem, rūpniecības precēm utt. 

Īres maksas 4 Ls dienā.
Kontakttālrunis 29781058

VAJADZĪGI
atslēdznieki/mehāniķi 
smago automašīnu servisā, 

darbam Baldonē.
Prasības kandidātiem: 

 Spēja strādāt komandā 
 Precīza darba uzdevumu izpildīšana

Uzņēmums piedāvā: 
  konkurētspējīgu un motivējošu 
atalgojumu,

 godīgu un savlaicīgu samaksu, 
  interesantu darbu radošā un 
perspektīvā uzņēmuma 

Lūdzam sūtīt CV uz adresi: 
lelde@gctserviss.lv vai zvanīt: 26538887.

AR 1. AUGUSTU

UZŅEMAM JAUNUS 
DALĪBNIEKUS

ESTĒTIKAS UN KUSTĪBU 
STUDIJĀ “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.

TAEKWON – DO
Korejiešu cīņas māksla. 

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

Aicinām apmeklēt:
• 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

KARĪNAS DEJU
 STUDIJA

bērniem /6 – 15g./
Daudzpusīgi deju elementi apvienoti 

ritmiski, plastiski krāšņos skatuves 
priekšnesumos. Iejutīsieties dažādās 

lomās; izpaudīsiet savus talantus.
Kustību prieks un pārliecība par SEVI.

Vada KARĪNA SAVEĻJEVA
Otrdienās 16.00 – 17.00 

Aicinām pieteikties, 
pirmā nodarbība 12.augustā

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

DOLES-ĶEKAVAS EV. LUT. DRAUDZE 

Katlakalna kapos 19. augustā pl. 12.00

KAPU SVĒTKI 2007. gadā

KATOĻU DRAUDZE

Katlakalna kapos 19. augustā pl. 14.00
Ķekavas kapos  26. augustā   pl. 15.00

Mājas lapas adrese: http://kekava.lelb.lv 
E-pasta adrese: doleskekavasdr@inbox.lv

Visi ar Ķekavas kapsētu saistītie jautājumi 
pa tālr. 26018531, Alma

Es aizeju, bet ne jau projām,
Es aizeju tepat ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.

(M. Zviedre)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu 
kolēģei Dzintrai Grīnbergai, māsu 

mūžībā aizvadot.
Ķekavas ambulances kolektīvs

Trauc steigā, trauksmē mūsu dzīves dienas,
Darbs skubina un pienākums sauc: nāc!
Bez atelpas, ar dzīves nastām krautus,
Mūs atrod vakars, nogurums kad māc.

Doles – Ķekavas ev. lut. baznīcas 
draudze izsaka līdzjūtību 

Elgai Kriķei, vīru 
JĀNI 

mūžībā aizvadot.

 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

SIA  AV & RV

SIA „Dālderi” kompleksā 
atvērta jauna frizētava 

(pretī krodziņam A-7)

Jūs gaidīs meistares 
Līga – tālr. 29113871, 
Jugita – tālr. 29597494, 
Anna – tālr. 26329191.

Mūs var sazvanīt arī pa tālr. 67186102. 
Strādājam darbdienās no plkst. 9 līdz 20, 
sestdienās – 9 līdz 15, svētdien slēgts.

Visi mīļi aicināti!
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