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AKTUALITĀTES

ĶEKAVA MAINĀS, ĶEKAVA TOP
Tāpat kā Rīga, arī Ķekava nekad nav gatava. Attēlos - šā rudens jaunumi pagasta sejā.

Veiksmīgu jauno mācību gadu!

Sveicu visus Ķekavas skolēnus, viņu 
vecākus un skolotājus Zinību dienā! Novēlu 
skolēniem daudz jaunu zināšanu un labas 
sekmes, bet vecākiem un skolotājiem – 
pacietību un sapratni.

Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijas parlamentārais sekretārs un 
Ķekavas pagasta iedzīvotājs 

GUNTIS GŪTMANIS.

Jauno mācību gadu pagasta 
skolās uzsākuši vairāk nekā 1000 
skolēnu, to skaitā 116 pirmklasnieki. 
Ķekavas pagasta padome novēl 
visiem labas sekmes, izturību, lielus 
nākotnes plānus!

Visas  pagasta izglītības 
iestādes jauno mācību 
gadu sagaida ar svaigi 
krāsotām sienām, 
jaunām mēbelēm un 
mācību līdzekļiem.
Attēlā pa kreisi: 
vidusskolas šā rudens 
lepnums - digitālā 
tāfele.
Attēlos pa labi: PII 
“Zvaigznīte” jaunās 
mēbeles vēl smaržo 
pēc koka...
G. LAPIŅAS un 
A. EIZENBERGAS foto

“Zvaigznītes” apkārtne šoruden ieguvusi svaigu asfalta klājumu un priecīgi raibu bruģi līdz pašām namdurvīm. 

Ar ES līdzfi nansējumu norit Pliederu ielas rekonstrukcija Ceļa seguma rekonstrukcija pie Ķekavas putnu fabrikas

Jaunā Katlakalna pasta ēka Tikko noasfaltētās Purmaļu un Dūņu ielas Rāmavā
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Ko lēma pagasta padome
INFORMĀCIJA

PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
24. augusta pagasta padomes sēdē nolemts piešķirt sekojošu fi nansējumu: 

pabalsti malkas iegādei trīs maznodrošinātiem pensionāriem – 150 lati, pabalsts krīzes 
situācijā – 50 lati, pabalsti briļļu iegādei sešiem iedzīvotājiem – 152.80 lati, septiņu 
maznodrošinātu iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā virtuvē – 129.60 lati, medicīnas 
pakalpojumu apmaksai 18 maznodrošinātiem iedzīvotājiem – 679.44 lati.

PAR PA “ĶEKAVAS AMBULANCE” DARBĪBAS SFĒRAS PAPLAŠINĀŠANU
Nolemts iekļaut pašvaldības aģentūras SIA “Ķekavas ambulance” darbības sfērā 

Valdlauču veselības aprūpes punkta sniegtos pakalpojumus Valdlauču, Rāmavas u.c. 
apdzīvotu vietu iedzīvotājiem. Ķekavas ambulancei tiks nodotas telpas mājā “Ērgļi”.

PAR ĒDINĀŠANAS MAKSU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Ar 2007. gada 1. septembri noteikta sekojoša maksa par ēdināšanu: maksa par 

pusdienām Ķekavas sākumskolā un vidusskolā – 1 Ls dienā, maksa par pusdienām 
Pļavniekkalna sākumskolā – 0,90 Ls, par brokastīm – 0,20 Ls;

PII “Ieviņa” un “Zvaigznīte” ēdināšanas maksa 2 Ls dienā, sadalot maksu – 
ēdināšanai 1.30 Ls dienā, pakalpojumiem – 0.70 Ls dienā, vasaras mēnešos maksa par 
ēdināšanu noteikta 3 Ls dienā.

PAR NOVADA VEIDOŠANU
Deputāti nolēma nepiekrist novada veidošanai kopā ar Baložu pilsētu.

NOLIKUMS 
Ķekavas pagasta iedzīvotāju ierakstam 

Ķekavas Goda grāmatā
MĒRĶIS
Apzināt, izvērtēt un izteikt pateicību iedzī-
v otājiem par īpaši izcilu veikumu un mūža 
ieguldījumu Ķekavas pagasta attīstībā: taut-
saimniecībā, izglītībā, medicīnā, apkalpojošā 
sfērā, kultūrā, sportā, sabiedriskās dzīves 
veidošanā, vēstures izzināšanā un apkopošanā, 
Ķekavas vārda popularizēšanu pasaulē un citās 
jomās.

ORGANIZATORI
Ķekavas pagasta padome.

DALĪBNIEKI 
Ķekavas pagasta iedzīvotāji, kuru dzīves vai 
darba vieta ir vai ir bijusi Ķekavas pašvaldības 
teritorija.

PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Ieteikt kandidātus ierakstam Ķekavas Goda 
grāmatā ir tiesīgi Ķekavas pagasta padomes 
deputāti, Ķekavas pašvaldības iestāžu un 
kapi tāl sabiedrību vadītāji, sabiedrisko un 
politisko organizāciju vadītāji, kā arī iedzīvotāji. 
Pieteikumi ar pamatojumu kandidāta izvirzīšanai 
iesniedzami katru gadu līdz 1. oktobrim Ķekavas 
pagasta padomē 1. kabinetā. Iesniedzot 
pieteikumu, jānorāda:
• Ieteiktās personas vārds, uzvārds, dzīves-

vieta, 
• Ieņemamais amats vai nodarbošanās,
• Dzimšanas dati,
• Vispusīgs to nopelnu apraksts, par ko ierosina 

kandidāta izvirzīšanu ierakstam Ķekavas Goda 
grāmatā,

• Pieteikuma iesniedzēja pamatots motivējums 
kandidāta izvirzīšanai,

• Iesniedzēja – fi ziskas personas- vārds, uzvārds 
un dzīvesvieta vai iesniedzēja – juridiskās 
personas – nosaukums, reģistrācijas numurs 
un juridiskā adrese. 

Nolikums tiek publicēts izdevumā „Mūsu 
Ķekava” un interneta mājas lapā www.kekava.lv.

PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA
Iesniegtos pieteikumus izvērtē komisija: 
Izglītības, kultūras, sporta, reliģijas komitejas 
locekļi, priekšsēdētāja vietnieks izglītības, 
kultūras, reliģijas un sporta jautājumos, 
vecākais speciālists izglītības, kultūras, 
reliģijas jautājumos, vecākais speciālists 
bērnu, jaunatnes un sporta jautājumos un 
sabiedrisko attiecību speciālists. Komisijas 
sēde tiek protokolēta. Komisijas sēde ir 
slēgta un debates nav izpaužamas. Katru 
pieteikumu izvērtē un balso atsevišķi. 
Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso 2/3 
no klātesošajiem locekļiem. Komisijas sēdes 
protokolu paraksta visi sēdē piedalījušies 
komisijas locekļi. Izglītības, kultūras, sporta, 
reliģijas komiteja sagatavo lēmumprojektu 
par Ķekavas pagasta iedzīvotāju ierakstīšanu 
Goda grāmatā. Ķekavas pagasta padome 
pieņem lēmumu par Ķekavas pagasta 
iedzīvotāju ierakstīšanu Goda grāmatā.  
Iesniegtie materiāli pēc izvērtēšanas netiek 
izsniegti atpakaļ, bet gan arhivēti. Ja 
komisijai rodas šaubas, vai komisija nolemj 
padziļināti iepazīties ar kāda kandidāta 
sasniegumiem, tā var lūgt pieteikuma 
iesniedzējam iesniegt papildu materiālus 
par izvirzītā kandidāta darbību. 
Netiek izskatīti pieteikumi par iedzīvotāju 
ierakstu Ķekavas Goda grāmatā Ķekavas 
pagasta padomes deputātiem viņu pilnvaru 
laikā un pieteikumi, kuru autors lūdz savu 
vārdu ierakstīt Ķekavas Goda grāmatā.

APBALVOŠANA
Izvirzītie pretendenti saņem Ķekavas 
pagasta padomes Atzinības rakstu, naudas 
balvu – Ls 200 pēc nodokļu nomaksas, 
un viņu vārdi tiek ierakstīti Ķekavas Goda 
grāmatā. Apbalvošana notiek svinīgajā 
pasākumā, veltītā LR proklamēšanas gada-
dienai. 

Ķekavas pagasta padome paziņo, ka ir veikta pagasta teritorijas plānojuma 
2003. – 2015. g. 2007. gada grozījumu pilnveidošana saskaņā ar RAPLM atzinumu 
un ir sagatavota teritorijas plānojuma 2007. gada grozījumu galīgā redakcija.

Iepazīties ar Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgo 
redakciju var līdz 2007. gada 18. septembrim Ķekavas pagasta padomē, Gaismas 
ielā 19 K-9 Ķekavā, Rīgas rajonā LV – 2123, pagasta padomes darba laikā: pirmdien no 
8oo līdz 18oo, otrdien un trešdien no 8oo līdz 17oo, ceturtdien no 9oo līdz 19oo, piektdien 
no 8oo līdz 14oo, pusdienas pārtraukums no 13oo līdz 14oo, kā arī iesniegt rakstiskas 
atsauksmes un atzinumus. Teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija ir 
pieejama arī pagasta mājas lapā www.kekava.lv. Plānojuma grafi skā daļa apskatāma 
pagasta padomē, 1. stāva vestibilā. Ar Ķekavas pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem var iepazīties Ķekavas pagasta būvvaldē.

Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās izskatīšanas sēde 
notiks 2007. gada 28. septembrī plkst. 9oo, Ķekavas pagasta padomē.

PAZIŅOJUMI

NODOTS SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 
24.08.2007. lēmumu, nodota publiskai apsprie-
šanai būvniecības iero sinātāja Guntara Caunas 
būvniecības iecere tirdzniecības centram Ķekavā, 
nekustamā īpašumā „Upenes” (kadastra numurs 
8070-008-1470).

Aicinām Ķekavas pagasta iedzīvotājus, kā arī 
personas, kurām Ķekavas pagasta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā pieder nekustamais 
īpašums, izteikt savu viedokli un līdz 2007. gada 
15. oktobrim 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 800 - 1800 un ceturtdienās 
no 900 - 1900, pārtraukums no 1300 – 1400.

Atsauksmes, kas iesniegtas pēc 15. oktobra, 
netiks ņemtas vērā.

Paziņojums par būvniecības publisko apspriešanu
tirdzniecības centram Ķekavā, nekustamā īpašumā 

“Upenes”

Ķekavas pagasta padome aicina darbā juristu. Pieteikties līdz 1. oktobrim. 
Tālrunis uzziņām 7935803, e-pasts: padome@kekava.lv. 
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ĶEKAVAS PAGASTA PADOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8

PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM 
ĶEKAVAS PAGASTĀ

Apstiprināti ar Ķekavas pagasta padomes 2007. gada 
21. jūnija sēdes lēmumu, protokola Nr. 13  2.2.§     

Izdoti saskaņā ar LR likumu ”Par pašvaldībām”, LR 
likuma ”Par sociālo drošību”, LR ”Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumu”, LR MK noteikumiem 
27.05.2003. Nr. 275 ”Sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un 
kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta”, LR noteikumiem 25.02.2003. Nr. 
97 ”Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par trūcīgu”, LR MK noteikumiem 21.11.2006. 
Nr. 946 ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
saņemšanas kārtība”, LR MK noteikumiem 01.11.2005. 
Nr. 32 ”Noteikumi par sociāli mazaizsargātām personu 
grupām”.

VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI.
1.1. Šie noteikumi nosaka sociālo pakalpojumu veidus, 

apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību 
Ķekavas pagastā.

1.2. Sociālos pakalpojumus persona, kuras deklarētā 
dzīves vieta ir Ķekavas pagasts, vai viņas likumiskais 
pārstāvis pieprasa Ķekavas pagasta padomes 
Sociālajā dienestā (turpmāk – dienests).

1.3. Lai pieņemtu lēmumu par sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu, 
personai jāiesniedz:

 - rakstisks iesniegums;
 -  iztikas līdzekļu deklarācija (noteiktas formas 

veidlapa);
 -  personu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot 

oriģinālu;
 - pensijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 -  invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja ir 

noteikta invaliditāte;
 -  ģimenes ārsta izziņa par personas veselības 

stāvokli. Izziņa norāda medicīnisku kontrindikāciju 
neesamību pakalpojuma saņemšanai;

 -  personas un viņas likumīgo apgādnieku pēdējo 
3 mēnešu ienākumus apliecinoši dokumenti 
par materiālo/mantisko stāvokli: nekustamo 
īpašumu un kustamās mantas apliecinoši 
dokumenti, dokumenti, kas apliecinātu, ka 
viņi nespēj nodrošināt minētajām personām 
nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa 
vai nodarbinātības dēļ;

 - uztura līgums/akts, ja tāds ir noslēgts.
1.4. Dienests 10 darbdienu laikā pēc 1.3. punktā minēto 

dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas novērtē 
personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem, 
aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpo-
jumiem novērtēšanas karti, pieņem lēmumu par 
personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu 
vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, kā arī 
nodrošina un organizē pakalpojuma saņemšanu. 

2. SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMI.
2.1. Sociālās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā – aprūpe 

mājās, nodrošina PA ”Ķekavas sociālās aprūpes 
centrā”. 

 2.1.1.  Tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus 
PA ”Ķekavas sociālās aprūpes centrā”, kuras 
vecuma dēļ, garīgās vai fi ziskā rakstura dēļ 
nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu 
aprūpi un kurām nav LR Civillikumā noteikto 
apgādnieku, vai arī tie objektīvu apstākļu 
dēļ nevar nodrošināt minētajām personām 
nepieciešamo aprūpi un nav noslēgts uztura 
līgums. 

 2.1.2.  Personas, kurām slimības laikā vai atvese-
ļošanās procesā ir grūtības veikt mājas 
darbus un savu personisko aprūpi un kurām 
nav Civillikumā noteikto apgādnieku, vai 
tie objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt 
minētajām personām nepieciešamo aprūpi.

 2.1.3.  Bērni invalīdi vai pieaugušas personas, ar 
garīgā vai fi ziskā rakstura traucējumiem, ja ar 
tiem kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, 
veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ 
nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.

2.2. Ja personai nepieciešama aprūpe dzīvesvietā, 
Ķekavas pagasta padomes Sociālais dienests 
vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt 
nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā 
dzīvojošiem ģimenes locekļiem vai personām, 
kurām ar aprūpējamo ir kopīgi izdevumi par uzturu 
un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu.

2.3. Lai Sociālais dienests pieņemtu lēmumu 
piešķirt sociālās aprūpes pakalpojumus dzīves 
vietā, personai jāiesniedz 1.3. punktā norādītie 
dokumenti.

2.4. Lēmumu par sociālo aprūpes pakalpojumu 
dzīvesvietā piešķiršanu vai atteikšanu, atbilstoši 
spēkā esošajām tiesību normām un šiem 
noteikumiem pieņem Ķekavas pagasta Sociālais 
dienests.

2.5. PA ”Ķekavas sociālās aprūpes centrs” noformē aprū-
pējamās personas lietu vai ar personas likumisko 
pārstāvi noslēdz līgumu ”Par personas aprūpi 
mājās”.

2.6. PA ”Ķekavas sociālās aprūpes centrs” ar aprūpētāju 
slēdz darba līgumu par personas aprūpi mājās.

2.7. Pašvaldību aģentūras ”Ķekavas sociālās aprūpes 
centrs” nodrošina sociālos aprūpes pakalpojumus 
tiem Ķekavas pagasta iedzīvotājiem, kuriem  nav  
likumīgo apgādnieku, saskaņā ar LR normatīvajiem 
aktiem un nolikumu ”Par aprūpi mājās” un 
kuri Ķekavas pagastā nodzīvojuši 5 gadus no 
deklarēšanās brīža. 

2.8. Sociālās aprūpes pakalpojumi ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

 2.8.1.  Personām ir tiesības saņemt pakalpojumus 
ilgstošas sociālās aprūpes no sociālās 
reha bilitācijas institū cijās un pašvaldības 
līdzekļiem, kuras vecuma dēļ, garīgā vai 
fi ziskā rakstura dēļ nevar veikt ikdienas mājas 
darbus un savu personisko aprūpi, un kurām 
nav LR Civillikumā noteikto apgādnieku, vai 
arī tie objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt 
minētajām personām nepieciešamo aprūpi 
un nav noslēgts uztura līgums.

 2.8.2.  Ja personai nepieciešams ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jums, Sociālais dienests (vispirms) izvērtē 
to, vai nepieciešamais pakalpojuma apjoms 
pārsniedz aprūpei mājās pakalpojumu 
apjomu personas vajadzībām konkrētajā 
situācijā ir atbilstošākais.

 2.8.3.  Lai pieņemtu lēmumu piešķirt sociālās 
aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās 
aprūpes institūcijā, personai jāiesniedz 1.3. 
punktā norādītie dokumenti.

 2.8.4.  Lēmumu par personas ievietošanu ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijā, atbilstoši spēkā 
esošiem normatīvajiem aktiem (tiesību 
normām) lemj Ķekavas pagasta padome.

3. PAŠVALDĪBAS PIRKTIE SOCIĀLĀS 
REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI.

3.1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodroši-
nāšanai dzīvesvietā Ķekavas pagasta iedzīvotājiem, 
Sociālais dienests ik gadu slēdz līgumus par sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu pirkšanu ar sociālo 
pakalpojumu sniedzē jiem, kas ir reģistrējušies 
Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo 
pakalpojumu pārvaldes Sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā.

3.2. Lai saņemtu rehabilitācijas pakalpojumus dzīves-
vietā, persona iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku 
iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo 
risinājumu.

3.3. Sociālais dienests pēc personas iesnieguma un 
1.3. punktā minēto dokumentu saņemšanas 
un reģistrēšanas 3 darba dienu laikā veic šādas 
darbības:

 3.3.1.  izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas 
vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu;

 3.3.2.  izvēlas personai sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu vajadzībām atbilstošu sociālo 
pakalpojumu sniedzēju;

 3.3.3.  un informē sociālā rehabilitācijas sniedzēju 
par nepieciešamo sociālo pakalpojumu.

3.4. Sociālais dienests 5 darba dienu laikā pēc informā-
cijas saņemšanas veic šādas darbības:

 3.4.1.  aizpilda karti, kurā novērtē attiecīgās personas 
vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem 
un norāda datus par personas ģimeni, 
dzīves apstākļiem, personas resursu un 
pašaprūpes novērtējumu, kā arī nepieciešamo 
pakalpojuma veidu;

 3.4.2.  izvērtē nepieciešamību sastādīt sociālās 
rehabili tācijas plānu.

3.5. Sociālais dienests 5 darba dienu laikā pēc sociālo 
pakalpojuma sniedzēja atzinuma saņemšanas, 
pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma 
piešķiršanu un rakstiski informē personu par 
pieņemto lēmumu.  

4. SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS 
REHABILITĀCIJAS SAMAKSAS KĀRTĪBA.

4.1. Nosakot samaksu par sociālās aprūpes pakalpo-
jumiem, persona iesniedz Sociālajā dienestā 
dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā 
un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, 
ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras 
mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu 
apgādnieku ienākumus un (materiālo) mantisko 
stāvokli apliecinošus dokumentus, ja pakalpojuma 
izmaksas Sedz no pašvaldības budžeta.

4.2. Ķekavas pagasta padome no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem apmaksā sociālās aprūpes pakalpo-
jumu dzīvesvietā – aprūpes mājās pakalpojumus 
un sociālās aprūpes pakalpojumus 100% apmērā 
2.1.1.punktā minētām personām.

4.3. Ķekavas pagasta padome no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem 2.7.1.punktā minētām personām sedz 
starpību starp pakalpojuma maksu un klienta 
maksājamo daļu par uzturēšanos ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcijās.

4.4. Personām no Ķekavas pagasta padomes sociālā 
budžeta līdzekļiem tiek segtas transporta pakal-
pojumu izmaksas personu lokam, kas atbilst sociāli 
mazaizsargāto personu grupas statusam.

5. PERSONAS LĪDZDARBĪBAS PIENĀKUMI.
Personai ir pienākums līdzdarboties ar sociālā 

pakalpojuma saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas 
procesā, parakstīt sociālā darba speciālista sagatavoto 
vienošanos par līdzdarbību un aktīvi iesaistīties 
savas problēmas risināšanā, pildot šos līdzdarbības 
pienākumus.

6. IEROBEŽOJUMI SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
SAŅEMŠANAI.

6.1. Ja persona atsakās pildīt vai nepilda līdzdarbības 
pienākumus savas sociālās situācijas uzlabošanai, 
Sociālais dienests personai atsaka vai pārtrauc 
sniegt sociālos pakalpojumus līdz šo pienākumu 
izpildīšanas brīdim.

6.2. Ja persona kavē līdzdarbības pienākumu izpildi 
un ir visi sociālā pakalpojuma saņemšanai nepie-
ciešamie apstākļi, Sociālais dienests atjauno sniegt 
sociālos pakalpojumus, kurus tas atteicis vai 
pārtraucis sniegt saskaņā ar šo noteikumu 5. punkta 
nepienācīgu izpildi.

7. LĒMUMA PAZIŅOŠANAS, APSTRĪDĒŠANAS UN 
PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA.

7.1. Pārvalde rakstiski informē personu ar pieņemto 
lēmumu, bet, ja pieņemts lēmums par sociālā 
pakalpojuma atteikumu, norāda atteikuma 
pamatojumu.

7.2. Ja persona nav apmierināta ar tai piešķirtā sociālā 
pakalpojuma apmēru un kvalitāti vai arī atteikumu 
palīdzēt, tā ir tiesīga viena mēneša laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas to apstrīdēt Ķekavas pagasta 
padomē.

7.3. Lēmumu var pārsūdzēt 30 dienu laikā no 
saņemšanas dienas Administratīvajā rajona tiesā 
Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.



Absolventi turpinās mācīties
Daudzi skolēni vasaru pavadījuši atpūšoties, taču 

9. un 12. klašu absolventiem bija jādomā, ko darīt 
nākotnē. Šobrīd jau lielākā daļa mūsu skolas beidzēju 
atraduši mācību iestādi, kuru turpmāk sauks par savu, 
daži vidusskolas absolventi vēl gaida, vai tiks uzņemti 
izvēlētajās augstskolās.

No 32 vidusskolas absolventiem šobrīd dažādās 
augstākajās mācību iestādēs iestājies 21. Desmit absolventi 
mācības turpinās Latvijas Universitātē dažādās fakultātēs; 
tiks apgūtas gan vides zinības, gan ekonomika, gan  
matemātika, gan datorzinības, gan vēsture, gan tiesību, 
gan sociālās zinātnes, gan vizuālā māksla (pedagoģija). 
Trīs skolēni par savu izvelējušies RTU un studēs enerģētiku, 
datorzinības, būvniecību. Mūsu skolas absolventi mācīsies 
arī Kultūras akadēmijas Teātra un dramaturģijas fakultātē 
un Kultūras teorijas nodaļā. Četri absolventi studēs 
augstskolā „Turība”. Pa vienam absolventam studēs arī 
Stokholmas Ekonomikas augstskolā, Kristīgajā Akadēmijā, 

Kopenhāgenas TM, SPRA, kā arī Restorānu servisa skolā 
un Medicīnas koledžā. Tikai četri absolventi šobrīd ir 
izvēlējušies strādāt. 

No 77 9. klašu beidzējiem 30 mācības turpinās Ķekavas 
vidusskolā. Priecājamies, ka paliek tiešām labi un spējīgi 
skolēni. Mūsu skolas skolēni vidē jo izglītību iegūs arī 
N. Draudziņas ģimnāzijā, Āgenskalna ģimnāzijā, Rīgas 
45. vidusskolā, pāris skolēnu izglītību turpinās Rīgas 
Vakara ģimnāzijā. Mūsu 9. klašu beidzēji izvēlējušies apgūt 
arī dažādas profesijas, turpinot mācības Pārdaugavas 
profesionā lajā vidusskolā, Purvciema amatu skolā, Celtniecī-
bas koledžā, Bulduru dārzkopības tehni kumā, 13. arod-
vidusskolā, Elektromehānikas koledžā, Rīgas tehniskajā 
koledžā. Tiks apgūta arī friziera profesija un tūrisms. 
Mēs esam gandarīti, ka mūsu skolas skolēni izvēlējušies 
specialitātes, kas mūsdienās ir tik  nepieciešamas. No sirds 
novēlam kļūt par labiem speciālistiem!

ĶEKAVAS VIDUSSKOLAS ADMINISTRĀCIJA
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NOTIKUMS

PAZIŅOJUMI

Latvijai un savam pagastam! Vienmēr! 
(Autores V. Strazdiņas ieraksts grāmatā) 

2007.gada 8.augusts - grāmatas “Ķekava. 
Laika un likteņi. 1905” prezentācija. Jau otrā 
grāmata par mūsu pagastu. Autore – Velta 
Strazdiņa.

Apjomīga, bieza (300 lpp.), saturiski 
piesātināta, ar interesantām un vērtīgām 
fotogrāfi jām un dažādu dokumentu kopijām 
bagātināta grāmata par vienu vēstures 
nogriezni Ķekavas, tātad arī Latvijas liktenī.

Nez vai kādi epiteti maz spēj raksturot 
to darba apjomu, kas ieguldīts grāmatas 
tapšanā. Nez vai kādas metaforas un 
salīdzinājumi spēj izteikt to atbildību un 
mīlestību, kas ļāvusi vēlreiz uz vēstures 
skatuves kāpt tiem ļaudīm, kas šo vēsturi 
veidojuši, bijuši aculiecinieki, cīnītāji, upuri 
un varoņi.

Cilvēki allaž, kā arī mēs šodien, ir sava 
laika liecinieki, radītāji un patērētāji, sava 
mūža un darba ieguldītāji vietā, kur dzīvojam 
un strādājam - jācer, godprātīgi, nesavtīgi, 
atbildīgi un mērķtiecīgi mūsu pašu rītdienas 
vārdā. Vai mūs arī ierakstīs kāds vēstures 
grāmatā? Vai mūs visus arī kāds sapulcinās tā 
vienkopus, lai izvērtētu, atcerētos un tādējādi 
atstātu uz laiku laikiem atmiņā? Vai vēl kāds 
veiks šo brīnišķīgo un bezgala smago darbu - 
paaudžu un laiku, un darbu vētīšanu?

Šodien mēs esam liels un plašs pagasts, 
tāpēc mūsu pamati ir iepriekšējo paaudžu 
likti. Mēs turpinām celt, kopt, attīstīt. Dzīvot. 
Atcerēties un pieminēt. Cienīt savu pagātni.

8.augusta pievakarē autores V. Strazdiņas 
grāmatas svētkos kultūras nama mazā 
zālīte bija cilvēku piepildīta. Tapa vēl viens 
skaists vēstures acumirklis. Silti un sirsnīgi 
skanēja V. Strazdiņas pateicības vārdi vai 
ikvienam- par sapratni, par atbalstu, par 
uzticēšanos. Izdarījusi, manuprāt, nozīmības 
ziņā nepārvērtējamu darbu, autore toleranti 
un iejūtīgi lika katram no mums justies kā 
vērtīgam līdzautoram.

Misija, tās apzināšanās un īstenošana. 
Nezinu, vai katram tas izdodas. Velta 
Strazdiņa to veic. Šķiet, ka viegli gan tas 
nenākas. Jauns ceļš ietver sava ceļa grūtības. 
Tad ir svarīgi, kas un kādi ir ceļabiedri - 
ģimenes, domubiedru un pagasta vadības 
līmenī. Un tas ir būtiski tādēļ, ka ceļš vēl 

REKLĀMA

No 17. septembra Ķekavā, Nākotnes ielā 3,
privātskolas “Gaismas tilts 97” telpās darbu uzsāk

2-5 gadīgu bērnu PILNAS DIENAS (8.00-18.00)

ROTAĻU GRUPA.
Tālrunis: 29117175; 291118477; 26579760

Ķekavas jauniešu neaizmirstamā 
nedēļa Bordesholmā

Kā jau ierasts, katru gadu sadarbībā ar Ķekavas un 
Bordesholmas draudzības biedrību vairākiem Ķekavas 
vidusskolas skolēniem tiek dota iespēja vasarā doties 
praktikantu braucienā uz Bordesholmu. Šogad tika 
izstrādāts un saskaņots jauns sadraudzības un sadarbības 
projekts, kura pamatideja bija iesaistīt arvien vairāk pagasta 
iedzīvotāju un sevišķi jauniešus, kuri vēl nav ņēmuši 
dalību nevienā no Ķekavas - Bordesholmas sadraudzības 
projektiem.

Lai sadarbība un sadraudzība attīstītos, šovasar projekta 
ietvaros Ķekavas pagasta jauniešu delegācija 10 cilvēku 
sastāvā no 13. – 20. jūlijam devās uz Bordesholmas pilsētu 
ar mērķi stiprināt sakarus ar vācu jauniešiem un veicināt 
abu pagastu sadraudzību. Brauciena uzsvars tika likts uz 
kopīgām fi ziskām aktivitātēm, izbaudot gan akvaparka un 
atrakciju parka priekus, gan arī kopīgu braucienu ar kanoe 
laiviņām un sportisku garu spēlējot volejbolu, badmintonu, 
basketbolu, tautas bumbu un boulingu. Brauciena atraisītā 
un patīkamā atmosfēra, kopīgie vakari un sirsnīgas 
pasēdēšanas ar jaukām sarunām pie Bordesholmas ezera 

mūs saliedēja vēl vairāk. Tā mēs visi relaksējāmies pēc 
dienas sportiskajām aktivitātēm!

Es visu vārdā droši varu apgalvot, ka mums šis brauciens 
deva pārliecību, ka atrastais ceļš turpmākai daudzpusīgai 
sadraudzībai starp pagastiem ir veiksmīgi aizsācies un, 
domājams, tikpat veiksmīgi turpināsies, vienlaikus cerot, 
ka nākamo vasaru mēs savā pusē laipni un draudzīgi 
uzņemsim arī vācu jauniešus.

Mēs vēlētos pateikties Ķekavas un Bordesholmas sadrau-
dzības biedrībai, kas deva mums iespēju piedzīvot šo 
jauko nedēļu Vācijā. No visas sirds lielu un sirsnīgu paldies 
mēs sakām viesģimenēm, kuras mūs tik draudzīgi un mīļi 
uzņēma savās mājās un dzīvēs, kā arī vācu jauniešiem, 
jo šī nedēļa kopā bija ļoti jauks piedzīvojums, kuru vēl 
interesantāku darīja viņu laipnība, jaukā humora izjūta, 
draudzīgā attieksme un atsaucība, veltot mums daudz laika 
un uzmanības. Šī tiešām bija neaizmirstama nedēļa, kuru 
mēs atceramies ar sirsnību, mīļu smaidu un patiesi jaukām 
emocijām.

RAMONA KUZMINA

Mīļš paldies visiem, kas ar savu 

klātbūtni pagodināja grāmatas 

“Ķekava. Laiki un likteņi. 1905” 

atvēršanas brīdi!

Autore VELTA STRAZDIŅA

ejams un ejams un ka darba vēstures 
atmodināšanā un iemūžināšanā vēl ļoti, ļoti 
daudz... 

Zīmējot pagasta nākotnes ainu, Māra 
Patmalniece vaicāja, kad mēs, tāpat kā Rīga, 
Sigulda, Cēsis, varētu svinēt savus pagasta 

svētkus. Nu mums ir vēl viens ceļš - uz 
2012. gadu. Uz svētku gadu.

Atkārtošu savus apsveikuma vārdus 
autorei - tagad ir divas vērtīgas grāmatas 
par Ķekavas pagastu un otrādi - Ķekavas 
pagasts kļuvis vērtīgāks arī tāpēc, ka par to 
uzrakstītas divas tā vēstures grāmatas.

Nobeigumā vēlos piebilst, ka ļoti, ļoti 
jauks bija Veltas Strazdiņas - autores un 
Līgas Badūnes - Dzilnas grāmatu fragmentu 
lasījums. Tāpat gandrīz vai ikviens no vakara 
dalībniekiem sacīja autorei tos svarīgos 
vārdus, kuri ļauj ticēt sev pašam un savam 
veikumam.

Velta Strazdiņa ir izdarījusi tā, lai par 
mums teiktu - ķekavieši atceras.

SILVIJA ZĪTARE

Visi grāmatu draugi tiek mīļi aicināti uz 

Katlakalna bibliotēkas 
100 gadu jubileju 

19. oktobrī plkst. 15.00 Katlakalna Tautas namā.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS 
jaunajā sezonā aicina -

dalībniekus no 8 – 25 gadu vecumam uz individuālām 
pašapmaksas nodarbībām solo dziedāšanā (balss 
nostādīšanā) pie profesionāla vokālā pedagoga. 

Nodarbības 2 reizes nedēļā pa 30 min. 

Lūdzam pieteikties kultūras nama administrācijā vai pa 
telefonu  7937255, 29479576  līdz 22.septembrim.

Profesionālās izglītības centrs studija
 sadarbībā ar 

Baltijas starptautisko akadēmiju. 

Aicinām apgūt:
  INTERJERA NOFORMĒŠANU 

no 0 līdz patstāvīgam projektam 
(mācību ilgums 7 mēneši),

  UZŅĒMĒJDARBĪBU 
(mācību ilgums 11 mēneši).

Kursus beidzot, izdevīgi stāties 
BALTIJAS STARPTAUTISKAJĀ AKADĒMIJĀ.

Adrese: Palasta iela 3 – 309, Rīga (Vecrīga).
Tālr. 7210310, 7210071, 29544372, 29450657.

KONTAKTI

IZGLĪTĪBA

GUNTAS LAPIŅAS foto
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VASARA

Vasara. Saule un jūra.
Ķekavas mākslas skolai šī vasara atkal emociju pilna. Plenēri - šogad divi. 
Saldus pilsētas dome kopā aicināja republikas mākslas skolu labākos gleznotājus, lai J. Rozentāla dzimtajā 

pilsētā turpinātu gleznošanas tradīcijas. Mūsu skolu pārstāvēja audzēknes  E. Plūme, K. Zakomolkina, 
L. Pētersone, S. Vāsule kopā ar skolotāju L. Ratniku. 

Jūra, saule un kārtīga strādāšana tika 13 audzēkņiem, kas kopā ar skolotājām A. Lesiņu un I. Korņilko 
strādāja Rojā. 

Nekur nav tik labi 
kā mājās...

Tā pēc šīs vasaras tālajiem ceļiem apgalvo
deju grupas “Daina” un “Pie Daugavas” vadītāja DAINA ZOZUĻA

Tas skaistais ekskursiju laiks!

Notika arī divi starptautiskie smilšu skulptūru festivāli. Viens - 
Jelgavā „Summer Signs” (vasaras zīmes), kur piedalījās 20 smilšu 
skulptori - profesionālie mākslinieki. Šajā pulkā tika uzaicināta 
strādāt arī mūsu skolas skolotāja Z. Ozoliņa - Šneidere, un kā 
savu darba partneri viņa izvēlējās skolas absolventi, tagadējo 
Rīgas Dizaina un mākslas skolas audzēkni S. Rāviņu. Viņu veidotā 
skulptūra „Sapnis” ieguva festivāla galvenā sponsora „Parex banka” 
simpātiju balvu. Augustā abas partneres piedalījās arī Liepājas 
smilšu skulptoru svētkos „Muzikālās smiltis”.

Jūlijā noslēdzās 12. Smilšu skulptūru festivāls Pāvilostā „Zelta 
smilšu grauds”, kur mūsu skolu pārstāvēja 4 komandas - 2 startēja 
profesionālu un 2 hobby grupā. Komandu darbi ieguva gan 
žūrijas, gan skatītāju atzinību, bet godalgotās vietas – ieguvām 
hobby grupā – 1. vieta darbam „Simpsons - juniors” (absolventu 
grupa - S. Rāviņa, L. Ozoliņa, L. Mežāka, E. Līdaks) un 2. vietu, kā 
arī Sanktpēterburgas Valsts Ermitāžas Vizuālās mākslas centra 
diplomu ieguva „Kas lēni nāk, tas labi nāk” (absolventi R. Auziņš, 
L. Bērziņa un skolas darbinieki D. Auziņš un I. Zālīte - Cērūze).

INGA ZĀLĪTE - CĒRŪZE, Ķekavas mākslas skolas direktore1. vieta hobby grupā „Simpsons - juniors” 

“Apburtais princis” (I. Čivkule, sk. Z. Ozoliņa - Šneidere, L. Mankopa, G. Laivacuma)

Katra dalība  festivālā ir ne tikai sajūsmas pilnas   svētku dienas, bet smags 
darbs gadu garumā – bērnu fi ziskā un psiholoģiskā sagatavošana, repertuāra 
atlase un iestudēšana, tautas tērpi... Patiesi liels ir prieks, ja tas viss izdodas.

Šovasar mums izdevās! Mazie dejotāji no Ķekavas kultūras nama deju 
kolektīva „Daina” uzstājās mūzikas festivālā „Smyge Spelmansstamna” 
Zviedrijā, bet Pļavniekkalna sākumskolas deju kolektīvs „Pie Daugavas” – 
festivālā Slovākijā. Mums izdevās skatītājus pārsteigt ne vien ar labi iestudētu 
programmu, bet arī ar košiem tautas tērpiem. Vienmēr esmu centusies, lai 
bērni iepazītu arī valsti, kurā festivāls notiek.

„Dainai” ceļojums uz Zviedriju, kas sākās 24. jūnijā, nebija pirmais 
brauciens uz ārzemju festivālu. Tāpēc vecākās grupas bērniem jau bija 
zināma pieredze, taču jaunākajiem tas bija pirmatklājums! Festivāla „Smyge 
Spelmansstamna” norises vēsturē bijām pirmais kolektīvs no Latvijas (Baltiju 
2001. gadā pārstāvēja lietuviešu mūziķi). Mūs uzņēma karaliski – daudz 
uzmanības un aplausu, nepārtraukta fotografēšana un fi lmēšana. Zviedru 
žurnālisti bija sajūsmā par mūsu krāšņajiem tautas tērpiem.

Ļoti emocionāls pārdzīvojums bija dziedāšana baznīcā, kur piedalījās visi 
festivāla mūzikas kolektīvi. Dejojām uz ļoti kvalitatīvām skatuvēm pilsētu 
centros. Zviedru skatītāji ir  atsaucīgi un ļoti disciplinēti.

2. augustā ar Pļavniekkalna skolas dejotājiem devāmies uz festivālu 
Slovākijā. Arī šeit bija tik daudz krāšņu iespaidu! Jau otrā dienā mūs priecēja 
ekskursija Veličkas sāls raktuvēs, kur skatījām cilvēku veidoto unikālo 
pazemes sāls pilsētu 135 m dziļumā. Lielu pārsteigumu mums sagādāja ECC 
noorganizētās pusdienas raktuvju greznākajā zālē, kuru rotāja desmitiem 
krāšņu lustru. Ar lepnumu varu teikt, ka tur pusdienojām tikai mēs!

Augstajos Tatros mūs priecē brauciens ar kalnu tramvaju, pārgājiens pa 
kalnu takām, ūdenskritumi, kalnu ezeriņi, klintis un skats uz ieleju, rodeļu 
trase un nobrauciens ar skuteri. Dienas beigās esam Kamienkā, kur uz 
svētkiem mūs aicinājusi Karpatu krievu biedrība.

Līst lietus, ap pārpildīto kultūras namu katlos vārās zupa, stalti vīri 
ugunsdzēsēju formas tērpos piedāvā karstas desiņas, saimnieces cienā ar 
pašceptiem pīrāgiem. Ir sajūta, ka esam pašā viesmīlības centrā.

Pēc pirmās dejas tāda aplausu vētra, ka bērni pat apjūk. Sākot otro 
deju, jau ar pirmajām taktīm atkal sākas aplausi. Dejojam brīnišķīgi! Skolas 
direktore un vecāki var būt gandarīti.

Pusnaktī gludinām savus tautas tērpus, lai nākamajā dienā pirms koncerta 
pagūtu tikt līdz Dunajecai, kur mūs gaida 15 km garš ceļojums ar plostiem pa 
mežu un kalnu ieskautu krāčainu upi. 

Ierodoties festivāla norises vietā, skudriņas pārskrien pār muguru: 
simtiem skatītāju sēdvietās un tikpat daudz stāvvietās. Uzstāšanās norit kā  
sapnī: deja pēc dejas, aplausi, ziedi, nebeidzama slovāku viesmīlība.

Festivāla laikā saņēmām ielūgumu uz ļoti prestižu festivālu nākošvasar 
kādā no Eiropas valstīm, apmainījāmies adresēm ar vienreizēju bērnu orķestri 
no Urāliem.

Pateicos visiem, kas visa pagājušā mācību gada garumā palīdzēja mums 
ceļā uz festivāliem: pagasta padomei, Rīgas rajona padomei, Vēsmai Ozoliņai 
un Agitai Baltmanei, Eiropas ceļojumu centram un vecākiem, kuri saprata un 
atbalstīja. Bērniem paldies par izturību!

DAINA ZOZUĻA

Nu jau aizvadītajā vasarā 
Ķekavas bērnus priecēja divas 
emocijām bagātas kluba 
“Vairogs” rīkotās ekskursijas 
uz Ventspils piedzīvojumu 
parku un “Zviedru cepures” 
rodeļu trasi, kā arī “Maximas” 
dāvātais brauciens uz Lietuvas 
jūras muzeju, ko ar patiesu 
sirsnību un rūpību organizēja 
Ņina Timermane un Igoris 
Malinauskas. Braucēju vārdā - 
paldies!

AINĀRS EIHMANIS

22. augustā konkursa „Sakoptākā sēta Ķekavas pagastā - 2007” 
dalībniekiem un iepriekšējā gada laureātiem bija iespēja apskatīt Cēsu 
pilsētas parkus, viesoties selekcionāra Jāņa Rukšāna mājās, apskatīt 
Daigas Kaļvas lieliski sakopto lauku sētu „Rasas” u. c. vides objektus 
Cēsu pusē. 

Ar Pasaules 
sudrabu!

AGITAS EIZENBERGAS foto

No Pasaules čempionāta 
maxibasketbolā, kas notika  
no 2. līdz 12. augustam 
Puertoriko,  ar  sudraba me-
da ļu atgriezās ķekavietis 
Ivars Krūmiņš.

Maxibasketbola turnīros 
viņš piedalās jau divdesmit 
gadus.

Apsveicam ar panākumiem!

Vidzemes skaistumu 
lūkojot 
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INFORMĀCIJA

Kalpos evaņģēlists Mārcis Jencītis.
Svētdienās draudzes dievkalpojumi 
notiek Gaismas ielā 19/8 plkst. 11:00 

Sociālās aprūpes centra zālē.  

REKLĀMA, SLUDINĀJUMI

Baložu pilsētā, Uzvaras prospektā 11 
(ieeja aiz kafejnīcas “Titurga” 

no sētas puses).

Darba laiks 
pirmdien – piektdien no plkst. 10 līdz 20, 

sestdien no plkst. 10 līdz 15.
Tālr. 67350295.

Dr. Sigita Roķe – tālr. 26513888, 
dr. Vivita Pēkšēna – tālr. 29807738.

TITURGAS VETERINĀRĀ KLĪNIKA
(zooveikals)

Konkursa mērķis
• Mudināt skolēnus meklēt savu identitāti, piederību savai tautai, 

valstij;
• Rosināt domāt par savas tautas vēsturisko attīstību, kultūru un 

sasniegumiem.
Konkursa organizatori
• Ķekavas novadpētniecības muzejs;
• Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs.
Konkursa dalībnieka uzdevums: uzrakstīt eseju.
Piedāvātās tēmas: 

-  „Ar cik vieglu prātu kungi pēc savām iedomām lemj par savu 
ļaužu dzīves laimi un nemaz nepadomā, ka viņi dara nepareizi, 
ziedojot to savām sīkajām ērtībām.” (G.Merķelis)

-  Mans novads/mana dzimta.
-  Dzimtbūšanas laiks latviešu folklorā.
-  Kā tautas dziesmas palīdzēja izdzīvot dzimtbūšanas laikos.
-  Dzimtzemnieki un mācītāji.
-  Viena diena dzimtcilvēka dzīvē.

Konkursa noteikumi
• dalībnieki 10. - 12. klašu skolēni
• darbu iesniegšana līdz 2007. g. 15. oktobrim, nosūtot uz visām 

norādītajām adresēm:
-  kekavasmuzejs@inbox.lv
-  rakstnieciba@inbox.lv
-  solvita.viba@np.gov.lv

•  apjoms – 2 - 4 A4 formāta lapas datorrakstā, burtu lielums 
tekstam 12, virsrakstiem 14, intervāls - „2” starp rindām, fonts - 
Normal, Times New Roman

Viss maksā tik, cik maksā! Par visu dzīvē ir jāmaksā!
Cik pazīstamas, cik pierastas frāzes! Un pirmajā brīdī 

šķiet – tās ir arī absolūti pareizas. Taču tas tā nebūt nav. 
Visu būtiskāko un svarīgāko dzīvē mēs saņemam bez 
maksas kā Dieva dāvanu – gan zemi, pa kuru staigāt; 
gan gaisu, ko elpot; tuvus cilvēkus līdzās, ko mīlēt; savus 
bērnus, ko lolot un audzināt. Un, visbeidzot – pati iespēja 
dzīvot, mūsu mūža gadi ir brīnišķīga Dieva dāvana.

Mūsdienās, kad populārāks ir uzskats, ka visi (sākot 
ar valdībām šodien un pagātnē un beidzot ar kaimiņiem, 
radiem un pašu bērniem vai vecākiem) ir kaut ko parādā, 
ir īpaši svarīgi, lai bērni iemācītos novērtēt tās brīnišķīgās 
lietas, kas viņiem pieder neatkarīgi no vecāku naudas 
maciņa biezuma, no pašu fiziskajiem dotumiem un 
talantiem. Un tieši to – prasmi saskatīt Dieva dāvanas 
savā dzīvē, spēt patiesi mīlēt, žēlot un piedot – bērni 
mācās svētdienas skolā. Arī mūsējā – Rāmavas svētdienas 
skolā.

Rāmavas svētdienas skola ir ev. lut. Jēzus draudzes 
locekļu dibināta, savu trešo sezonu sāks septembrī un 
aicina pievienoties ikvienu bērnu vecumā no 3 – 15 
gadiem. Pirmā nodarbība notiks trešdien, 12. septembrī 
plkst. 18.30, Rāmavas muižā un turpmāk katru otro 
nedēļu. Sīkākas uzziņas pa tel. 29350555.

Ikviens bērns ir mīļi aicināts, jo Kristus pats mums 
teicis:

“Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, 
jo tādiem pieder Debesu valstība.”

/Mt.19:14/.

• titullapā norādīt – vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, darba 
nosaukumu

• līdz 2007. g. 29. oktobrim apstiprināt savu ierašanos, 
nosūtot ziņu uz e-pastu kekavasmuzejs@inbox.lv

Vērtēšanas kritēriji
• satura atbilstība tēmai;
• pamatidejas esība;
• izklāsta secība (ievads, iztirzājums, nobeigums):
• secinājumi:
• valodas bagātība, stila izjūta.
Balvas: grāmatas
Konkursa noslēgums 2007. g. 1. novembrī;
• 10.00 – 10.30 reģistrācija Rakstniecības, teātra un mūzikas 

muzejā , Rīgā, Pils laukumā 2, 3. stāvā kino zālē;
• 10.30 – 11.30 iepazīšanās ar Tautas mūzikas instrumentu 

izstādi. 
• 11.30 izbraukums uz Katlakalna baznīcu un piemiņas brīdis 

pie G. Merķeļa pieminekļa Katlakalna kapos (autobuss 
11.novembra krastmalā pie Pils);

•  13.00 – 15.00 konkursa noslēgums un uzvarētāju 
apbalvošana bij. Depkina muižā;

• 15.00 – autobuss uz Rīgu.
Žūrija: Edgars Mucenieks – literatūrzinātnieks; Solvita Vība – 
vēsturniece; Velta Strazdiņa – Ķekavas novad pētniecības 
muzeja speciāliste; Ināra Rumbina - Ķekavas novadpētnie-
cības muzeja vadītāja; Sandris Kancāns - Rakstniecības, 
teātra un mūzikas muzeja speciālists
Tuvākas ziņas pa tel.: 7935826, 29501922

  KAS? 
254 moderni dzīvokļi sešās jaunās 
5 – 7 stāvu mājās dzīvojamo namu 
kompleksā “Fazāni”.

  KUR?
Pašā Ķekavas pievārtē (netālu no 
„Mārtiņa”).

  KAM?
Jebkuram, kurš vēlas dzīvot mūsdienīgā, 
maksimāli labiekārtotā miteklī un 
sakoptā vidē  netālu no Rīgas. 

  KO piedāvā?
- Studijas tipa vienistabas dzīvokļus 

(vidējā platība 50 kv.m) ar lodžiju;
- telpas komercdarbībai un sabiedris-

kām vajadzībām divu namu pirmajos 
stāvos;

- iežogotu teritoriju ar videonovē ro-
šanu;

-  auto stāvvietu;
- bērnu rotaļlaukumu;
- interneta un satelīta pieslēgumu;
- zaļo zonu ar dīķi un krāsainām 

strūklakām.

   KĀPĒC tā ir Jūsu labākā izvēle?
Būvnieku darbības moto: 
viss - maksimālai iedzīvotāju ērtībai!
Mēs cenšamies jau laikus novērst 
ikvienu iespējamo neērtību:
- visu māju pamati ielikti vienlaicīgi, lai  

pirmo uzcelto namu iemītniekiem 
netraucētu blakus nama būvniecības 
darbu radītais troksnis un netīrība;

- paralēli būvniecībai tiks sakārtota 
infrastruktūra (ceļi);

- tiks ierīkota zaļā zona, kas atdalīs 
dzīvojamo kompleksu no šosejas, 
ierobežos trokšņus un putekļus.

  KURŠ?
SIA „Fazānu nami” ar pieredzi dzīvojamo 
namu būvniecībā. Mūsu būvētās 11 
ģimenes mājas var redzēt un joprojām 
arī iegādāties Beināru ielā.
SIA „CETRA” – mūsu daudzdzīvokļu 
mājas redzamas Sauriešos, Upeslejās, 
Siguldā un citur.

  CIK tas maksās?
Cenas – konkurētspējīgas!
Sākumcena rezervējot - 900 Ls par 
kvadrātmetru.
Iespējams izvēlēties pilnu apdari vai 
balto (nepabeigto) apdari ar iespējām 
telpu dizainu veidot pēc savām 
vēlmēm, saņemot dizainera bezmaksas 
konsultāciju.

  KĀ apsaimniekosim?
Lēti un efektīvi! Apsaimniekotājs – SIA 
„Rīgas darījumu aģentūra” garantē 
apsaim nie košanas maksu 0.30 Ls par 
kvadrātmetru. Mikrorajonam būs sava 
autonoma gāzes apkures sistēma, kas 
ļaus racionāli regulēt  apkures procesu 
un izmaksas. Jums nebūs lieki jāmaksā 
ne santīms!

  KAD ?
Drīz! Māju pamati jau ir ielikti, un uzsākta 
dzīvokļu rezervēšana. Pirmie nami būs 
gatavi 2008. gada beigās.
NENOKAVĒ! TAVS NAMS TEVI GAIDA!

Jūsu  SIA „Fazānu nami”

MŪSDIENĪGS MĀJOKLIS SAKOPTĀ VIDĒ –
tāds ir SIA “Fazānu nami” piedāvājums 

Ķekavai!

Rāmavas svētdienskola 
aicina!

Garlība Merķeļa piemiņai veltīts skolēnu literāro 
darbu konkursa “Latvieši” nolikums

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

ZS Mežavairogi lāču 
meitenes Laima, Dēkla un 
Māra saka lielo paldies par 

gardajām maltītēm
Pēterim Geka kungam un 
SIA Priedes un Co, Ivaram 

Manguļa kungam un 
SIA Ķekavas dārzs, Pundiņu 
ģimenei un ZS Velna purvs.

Aicinām uz Ķekavas Vasarsvētku draudzes 

DIEVKALPOJUMU 
šī gada 3. novembrī plkst. 12:00 

Gaismas ielā 19, K. 8.

ZS Mežavairogi - 

mājas zoodārzs
aicina ciemos visus dabas mīļotājus - Jūs laipni 

sagaidīs dažādi meža zvēri un mājdzīvnieki.
Jūsu ērtībai arī piknika vieta un peldvieta.

Esam atvērti katru dienu no 10-18.
Cena pieaugušajiem (līdz 80 g.) 1 Ls, 

bērniem (no 5 g.) 0.50 Ls, 
pārējiem, kā arī invalīdiem - bez maksas.

Atrodamies Jaunjelgavas šosejas 2. km.
Tālrunis uzziņām 26479144.

IK “Valdis&I” 
Ekskavatora-frontālā iekrāvēja 

pakalpojumi ar CASE 659 SR (4x4)
17 Ls stundā.

Tālr. 26513603 vai 26413695
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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

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.

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 

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



...Stāv dālija septembra vārtos
Un vasaras vaiņagā smej...
Man liekas - no tādām kā viņa
Kļūst vieglāk šai pasaulei.

/Ā. Elksne/

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

SOFIJU PUŠPURI, 
AUSTRU PĒTERSONI, 

LEONĪDU ČUJEVU, 
GUNĀRU ŠMITU,

VENIAMĪNU MAĻAVKO!
Ķekavas pagasta padome

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 

JĀŅA ARTŪRA VĀSUĻA (dz. 1928. g.),
ANNAS SIIMONAS (dz. 1930.g.),
VLADIMIRA DOVŽENKO (dz. 1936. g.),
ALDONIJAS STRAUTMANES (dz. 1923. g.),
VILHELMA URBĀNA-ORBĀNA (dz. 1938. g.),
JĀŅA MUIŽNIEKA (dz. 1947. g.),
VALENTĪNAS GARKLĀVAS (dz. 1925. g.),
VANDAS BUČILOVAS (dz. 1953. g.),
VILMAS KEIŠAS (dz. 1924. g.)
BRUNO ŠTRAUHMAŅA (dz. 1927. g.)

aiziešana mūžībā. 
Pagasta padome izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem. 

Bet pietrūkst vienas dzērves kāsī,
Kam gaiša mīla krūtīs rūgst.
Mums tieši tādas dzērves trūkst.
No sejas sejā vējš dzen rūgtu lāsi.
Mums pietrūkst vienas dzērves kāsī
Ikvienai dvēselei.

LĪDZJŪTĪBAS
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PĀRDODU ZEMI 10 km Rīga-Ķekava virzienā - 
Alejas. Jaukts zemes gabals mājas celtniecībai.
Koppl. - 1750 kv.m. Ir elektrība. Pasūtīts projekts. 
Cena: 31,5 EUR. T. 29614216.

PĀRDOD zemi Rāmavā, 1208 kv.m ar saskaņotu 
projektu mājas celtniecībai. Zeme ir privatizēta 
un ir zemesgrāmata. Atrodas vecajā Rāmavas 
daļā – Zāļu ielā 4. Ir visas būvniecības atļaujas. Ir 
elektrība un ūdens, gāze un centrālā kanalizācija 
jāpievelk no Rāmavas ielas apt. 40 m, visi 
piebraucamie ceļi. Pārdod īpašnieks. Vēlamā 
cena 76 000 Ls. Tālr. 29285699 (Andrejs).

PĀRDOD zemi Iecavā pie upes, 1 ha, 4 Ls kv.m. 
Tālr. 26161761

PĀRDOD zemi Iecavā pie upes, 5,6 ha, 3 Ls 
kv.m. Tālr. 26161761.

PĀRDOD vienistabas dzīvokli Ķekavā, Gaismas 
ielā 19/7, 5. stāvs, silts, saulains. Tālr. 29406497.

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).

PĀRDOD 3 istabu dzīvokli Rāmavā, 62,5 kv.m, 
pirmais stāvs trīsstāvu mājā, spec. projekts, 
divas lodžijas. Blakus divas kapitālas garāžas, 
var būt nopērkamas arī atsevišķi. Tālr. 7703021, 
28684929.

PĀRDOD četristabu dzīvokli Ķekavas centrā, 
103. sērija, 4. stāvs, 90 kv.m, labs plānojums, 
izolētas istabas, labā stāvoklī. Tālr. 29142358.

PĒRK ZEMES GABALU dzīvojamās mājas 
celtnie cī bai. Starpniekus lūdzu netraucēt. 
Tālr. 22032000, 7227444.

PĀRDOD zemi Slokā, 3231 kv.m, privātmājas 
būvēšanai, 10 min. gājienā no stacijas. Cena 
50 Ls/kv.m. Tālr. 29735771.

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

PĀRDOD bites. Tālr. 7937764, zvanīt vakaros.

Steidzami vēlos ĪRĒT 2 istabu dzīvokli Ķekavā. 
Tālr. 28740402.

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos mazuļus

KATI KATRĪNU SIMSONI,
BRUNO BROKĀNU,
KETLĪNU SELMU KERŠTEINI,
MĀRTIŅU KOKARĒVIČU,
VIKTORIJU VIĻUMU,
NIKU KARJUSU,
MARKU PECEVIČU,
DĀVI CĪRULI,
ADRIANU OTIKOVU,
NADĪNU ANMARIJU ĶEZBERI,
ESTERI BĀRZDIŅU,
ELZU ŽEMAITI,
KRISTIĀNU BRENCI,
ESTERI KREILI
un viņu vecākus sirsnīgi sveic 
Ķekavas pagasta padome.

Ir labi noliekties 
Pār mazu gultas vietu,
Kur lielās dzīves sākums 
Klusi dus...

 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

ĶEKAVAS PAGASTA PADOMES IZDEVUMS.
Reģistrācijas Nr. 000702385.  Iznāk vienu reizi mēnesī.
Redakcijas kolēģija: A. Eizenberga, S. Zītare.
Redakcijas kolēģija neatbild par publikācijās pausto autoru viedokli.

Redaktore G. Lapiņa.
Redakcijas adrese: Ķekavā, Gaismas ielā 19/9.
Tālr.: 7935803, 9192012.  E-pasts: avize@kekava.lv

Iespiests Talsu Tipogrāfi jā
Maketēja R. Ramutis

Ķekavas pagasta interneta mājas lapa: www.kekava.lv

VAJADZĪGS CILVĒKS mājas uzkopšanai (2 - 3 
reizes nedēļā) Katlakalnā. Tālr. 29233199.

VAJADZĪGS CILVĒKS mājas uzkopšanai un 
ēst gatavošanai uz pilnu slodzi Katlakalnā. 
Tālr. 29233199.

Vajadzīgi DIVI STRĀDNIEKI fi ziskam darbam 
zāģmateriālu apstrādes laukumā Rīgā, 
Ziepniekkalnā pilnam darbalaikam. Darba alga, 
sākot no 400 Ls. Tālr. 26139985.

MEKLĒJAM UZTICAMU UN MĪĻU AUKLĪTI 
ar pieredzi 8 mēnešus vecai meitenītei. 
Vēlams pensionāri. Darba vieta mūsu mājās 
Vimbukrogā. Tālr. 28311062.

VĒLAMIES PASTĀVĪGI PIRKT mājās audzētus 
augļus un dārzeņus vienas ģimenes vajadzī-
bām Katlakalnā. Tālr. 29233199.

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

FITNESA KLUBS ELIKSĪRS
AICINA UZ:

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.

FITNESS JOGU
Nodarbībā apgūst jogas pamatkustības un pozas,

 kuras attīsta lokanību un spēku, kā arī iemāca 
atslābi nāties. 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.

SALSA
No septembra – grupa iesācējiem!

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
• NODARBĪBAS GRŪTNIECĒM
• SOLĀRIJU
• STILA – KRĀSU KONSULTĀCIJAS
•  MANIKĪRU, SKROPSTU PIEAUDZĒŠANU, 

PEDIKĪRU
•  PROFILAKTISKI – ĀRSTNIECISKO  

MASĀŽU

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

tālr.: 7937274

!!!

K o m p ā n i j a

A i c i n a   s a v ā   k o m a n d ā

NOLIKTAVAS STRĀDNIEKUS
Darba apraksts

* preču pasūtījumu komplektēšana
* darbs ar noliktavas tehniku
*  preču kravu pieņemšana un izkraušana 

noliktavā
* preču inventarizācija

Prasības kandidātiem
* vēlme strādāt un nopelnīt

Uzņēmums piedāvā
* pastāvīgu darbu un izaugsmes iespējas
* 5 darba dienu nedēļa (40 h)
*  darba vieta - Rīgas rajonā (500 m aiz 

Rīgas robežas Bauskas virzienā)
*  dinamisku darbu stabilā, modernā 

uzņēmumā
* ārpusdarba tradīcijas
* precīzu algas izmaksas termiņu
* sociālās garantijas

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJUS
Darba apraksts

* preču cenu piedāvājumu izstrādāšana
*  konsultācijas un informācijas nodošana 

klientiem par jaunumiem, izmaiņām 
un tml. tirdzniecībā

Prasības kandidātiem
*  zināšanas ūdensapgādes un apkures 

sfērā
*  laba komunikācija latviešu, krievu 

valodās
* “B” kategorijas autovadītāja apliecība

Uzņēmums piedāvā
* pastāvīgu darbu un izaugsmes iespējas
* 5 darba dienu nedēļa (40 h)
*  darba vieta Rīgas rajonā (500 m aiz 

Rīgas robežas)
*  dinamisku darbu stabilā, modernā 

uzņēmumā
* ārpusdarba tradīcijas
*  precīzu algas izmaksas termiņu un 

motivējošu atalgojuma sistēmu
* sociālās garantijas

Pretendentiem:
Lūdzam CV un pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 
15.10.2007.:

* ilona@akvedukts.lv
* fakss 7408118
*  pasta adrese “Akvedukti” Ķekavas 

pagasts, Rīgas rajons, LV-2111
www.akvedukts.lv 

Bruģakmens (krāsains)
100mm x 200 mm, 60 un 80 mm.

Cena par kv.m 60 mm    7,5 – 10 Ls
Cena par kv.m 80 mm     8,7 – 11 Ls.
Keramzīta bloki 200 mm –  62 Ls kub.m
                              300 mm – 64 Ls kub.m
Tālr. 29415590, 26640400, fakss 7935112, 

e-pasts o.k.26@inbox

Ārzemju investors pērk zemi 
apbūvei no 1 līdz 30 ha. 

Tālr. 29595475.

Skaistumkopšanas salons 
ANTRA piedāvā

   procedūras sejai (tīrīšana, maska, 
pīlings, masāža, mikroslīpēšana utt.),

   procedūras ķermenim (pretcelulīta 
terapija, striju ārstējošas procedūras 
ar vakuummasāžu, limfasdrenāža, 
relaksējošas masāžas utt.).

Vaksācijas, zīda skropstu pieaudzēšana – 
pēc pieraksta.
Manikīrs, pedikīrs, ārstnieciskais pedikīrs – 
pēc pieraksta.

Ķekavā, Nākotnes ielā 2. Tālr. 7937034.
Darba laiks: darbdienās 9-21, sestdienās 9-20.


