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AKTUALITĀTES

Labākie pedagogi
 Konkursā „Labākais skolotājs 2006./2007. 
mācību gadā” par uzvarētājiem atzīti:  
pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaigznīte” 
pedagoģe DAINA BĒRZIŅA, 
pirmskolas izglītības iestādes „Ieviņa” 
pedagoģe TATJANA SAVEĻJEVA,
Ķekavas mūzikas skolas pedagoģe 
RAMONA DAVIDONE,
Ķekavas mākslas skolas  pedagoģe 
ZĪLE OZOLIŅA – ŠNEIDERE,
privātskolas „Gaismas tilts 97” pedagoģe 
EGITA HEISLERE,
Ķekavas vidusskolas pedagogi MĀRĪTE 
ROGULE, REGĪNA EIHMANE, PĒTERIS STIKĀNS.

Apsveicam!

Skolotājs
Bezgala dažādi raksturu un temperamenta izpausmēs, 

skolotāji reizē ir arī bezgala līdzīgi – ar vienīgo un mūžīgo 
rūpi par bērnu. Tas prasa daudz, ļoti daudz spēka. Var arī 
pagurt. Var kas neizdoties. Var neveikties un kļūdīties. 
Iepazīt pat smaga zaudējuma sāpes un piedošanas balto 
gaišumu. No visa tā mācīties un turpināt.

Turpināt, jo spēka patērētājs ir arī tā devējs vienlaikus. 
Bērns būtībā ir tas, kas gaida un vērtē, uzticas un lūdz, liek 
un paģērē skolotājam būt šo tīro, sirsnīgo un tik atbildīgo 
prasību cienīgam.

Ikdienas ceļš uz darbu, uz skolu – tas ir skolotāja ceļš uz 
jauna cilvēka prātu un sirdi.

Kad sēj labības lauku pavasarī, tad raugi ražu rudenī. 
Iedēsti puķess, laisti un ravē, un lapotnes zaļums sveicina 
savu kopēju ik dienu, un pumpuri vēršas košos, pateicīgos 
ziedos. Ieliec pamatakmeni mājai un spāru svētkos, zini, 
ka tā būs tavas ģimenes pavards. Zemnieks un dārznieks, 
arhitekts un celtnieks, un inženieris savu padarītā darba 
gatavumu skata pēc laika, kurš lielākoties atkarīgs no 
pašu spēkiem, enerģijas un gribas. Kad skolotājs var 
pārgriezt svētku lenti ar domu – skatiet, tāds ir mana 
darba rezultāts? Skolniekam sākumskolas, pamatskolas un 
vidusskolas posmu beidzot? Valsts pārbaudes, eksāmenu 
darbu rezultātus apkopojot? Svētku reizēs, ziedus rokās 
turot? Varbūt bijušo skolnieku uzticību saņemot, kad viņi 
savus bērnus atved pie sava skolotāja? Varbūt tad, kad pēc 
gadiem tāpat vien pie sava skolotāja atnāk vai piezvana, 
vai atraksta? Vai, nejauši kur satiekoties, nepaiet garām 
un apstājas, lai pasveicinātu? Vai tad, kad sarunā jūti, ka 
mācītais nav bijis tikai vērtējuma dēļ, bet dzīvo un strādā 
Tava skolnieka apziņā pēc skolas sola un mācību stundas – 
dzīvē?

Bet droši vien, ka katrs no šiem mirkļiem ir svarīgs un 
savā ziņā skaists.

Lai svētku sajūta kopā ar bērniem!

SILVIJA ZĪTARE

Noslēdzies konkurss 
“Ķekavas pagasta sakoptākā sēta 2007. gadā”

Cienījamie Ķekavas 
pagasta mācību iestāžu 

pedagogi!
Jūs esat izvēlējušies skaistu, bet grūtu un atbildīgu 

profesiju. Sabiedrība ir uzticējusi jums pašu dārgāko – 
savu nākotni, kuru veidos tie, kas pašlaik sēž skolas solā 
un smeļas no jums ne vien mācību priekšmetu zināšanas, 
bet arī ētiskās vērtības un dzīvesgudrību. Lai jums daudz 
radošu veiksmju un izturības!

Jūsu profesijas svētkus aizvadot, vēlam jums 
panākumus, neizsīkstošu dzīvesprieku un veselību!

 Ķekavas pagasta padomes vārdā
padomes priekšsēdētāja DZINTRA MAĻINOVSKA 

14. septembrī Ķekavas mūzikas skolā klasiskās mūzikas un sveču 
gaisotnē vērtēšanas komisija paziņoja konkursa „Ķekavas pagasta 
sakoptākā sēta 2007. gada” rezultātus. Šogad konkurss notika jau 
divpadsmito gadu. Šajā gadā konkursa vērtēšanas komisiju sagaidīja gan 
pārsteigumi, gan vilšanās, gan prieks par uzdrošināšanos. 

Konkursam pieteikti 19 īpašumi visās vērtēšanas grupās – balkoni, 
daiļdārzi, lauku sētas un uzņēmuma (iestādes) teritorijas. 

Konkursa komisija šādā sastāvā - Līga Badūne, Leontīne Kļava, Jolanta 
Kušnere, Dace Kārkliņa, Inta Arbačevska - nolēma konkursa balvu fondu 
2000 latu sadalīt šādi: piešķirt četras veicināšanas balvas – R. Zīvertei, 
Tulpju iela 3; M. Mišķinam, saimniecība „Jaunbērzumnieki”; Muntagu 
ģimenei, saimniecība „Medaiņi”, un M. Švalkovskim, saimniecība 
„Stādiņi”.

Vērtēšanas grupā - daudzdzīvokļu mājas lodžija un balkons - komisija 
nolēma nepiešķirt pirmo vietu, divas otrās vietas un naudas balvas piešķirt – 
M.Lemešukai, Valdlauči 7, un A. Tuncs, Gaismas iela 19 K-12, Ķekavā; trešo 
vietu un naudas balvu piešķirt B. Auželei, Rīgas iela 36 K-4, Ķekavā.

Vērtēšanas grupā - uzņēmuma (iestādes) teritorija - komisija nolēma 
nepiešķirt trešo un pirmo vietu, bet piešķirt otro vietu un naudas balvu 
I.Ūdrei, viesu nams „Alejas”.

Vērtēšanas grupā - daiļdārzs individuālās apbūves teritorijā komisija 
nolēma nepiešķirt pirmo un trešo vietu. Divas otrās vietas un naudas 
balvas piešķirtas I. Rudzītei, Ceriņu iela 4, un J. Aperānam, Magoņu 
iela 20.

Grupā – lauku sēta - komisija nolēma nepiešķirt otro vietu. Trešo vietu 
un naudas balvu nolemts piešķirt V.Pavelanei, ”Alksnāji”. 

Pirmo vietu, naudas balvu un nosaukumu „Ķekavas pagasta sakoptākā 
sēta 2007” iegūst lauku sēta „Liepavoti -1”, īpašnieki – Vojevodu ģimene. 

Komisijas īpašu pateicību un atzinības uzrakstu „Par skaistu un sakoptu 
vidi” saņem SIA „A.M.L.”, Lauksaimniecības izstāžu komplekss „Rāmava”.

Konkursa komisija pateicas visiem konkursa dalībniekiem par 
piedalīšanos un ieguldīto darbu sakoptas vides veidošanā. 

Vērtēšanas komisijas vārdā – 
komisijas priekšsēdētāja Līga BadūneIeskats uzvarētāju - “Liepavotu-1” sētā.

Izstāžu kompleksa “Rāmava” apkārtni rotā daudzveidīgi vides elementi.

Konkursa laureātus - Vojevodu ģimeni apbalvo vērtēšanas komisijas 
priekšsēdētāja Līga Badūne 

Balvu SIA “A.M.L.” pārstāvim Mārim Andersonam pasniedz 
vērtēšanas komisijas locekle Jolanta Kušnere

AGITAS EIZENBERGAS foto
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Ko lēma pagasta padome
INFORMĀCIJA

PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
7. septembra pagasta padomes sēdē piešķirts sekojošs finansējums: astoņu 

pieslēgumu izbūvei uz spiedvada Ķekava – Rīga – 54900 lati, zemes iegādei Doles 
tautas nama renovācijai un paplašināšanai – 16000 lati, viena sportista braucienam uz 
pasaules čempionātu ASV – 900 lati. 28. septembrī piešķirti 622 lati bāriņtiesas darbinieku 
līdzdalībai seminārā, 454 lati ciparu videokameras iegādei municipālās  policijas dienesta 
pienākumi izpildei, speciālās tehnikas iegādei ceļu sakopšanas darbiem – 31500 lati, 
Pļavniekkalna ielas sakārtošanai sakarā ar spiedvada būvniecību – 25 000 latu.

PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
28. septembra pagasta padomes sēdē nolemts piešķirt divus naudas pabalstus 

maznodrošinātām personām, kopā 168 latus, deviņu maznodrošināto iedzīvotāju 
ēdināšanai sociālajā virtuvē – 260.55 latus (nolemts arī palielināt viena cilvēka ēdināšanas 
izmaksas no 0.80 Ls uz 1.05 Ls dienā); piešķirt vienu pabalstu krīzes situācijā 50 lati, 
pabalsti malkas iegādei pieciem  cilvēkiem – kopā 250 lati, medicīnas pakalpojumu 
apmaksai 20 maznodrošinātiem iedzīvotājiem – 704.06 lati, zobu protezēšanai divām 
personām - 100 lati, briļļu iegādei vienam cilvēkam - 20.15 lati.

Ziemassvētku dāvanu iegādei pensionāriem un 1. - 3. grupas invalīdiem piešķirti  
9000 latu, dāvanu iegādei pirmsskolas vecuma bērniem – 4050 lati, svētku pasākumu 
rīkošanai pensionāriem un pirmsskolas vecuma bērniem – 1700 lati, ielūgumiem u.c. 
organizatoriskiem izdevumiem - 1300 lati.

PAR ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅU 
VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU

Apstiprināts audzēkņu vecāku līdzfi nansējums vienam audzēknim 2007./2008. mācību 
gadā – 5 lati mēnesī.

Sagatavošanas klases audzēkņiem noteikta mācību maksa par vienu mācību stundu – 
3 lati, interešu apmācības grupas audzēkņiem – 5.25 lati par vienu mācību stundu, 
instrumentu nomas maksa – 1 lats mēnesī.

PAR IZMAIŅĀM KOMISIJU SASTĀVĀ
No pagasta komisijas par iepirkumiem pašvaldības vajadzībām locekļa pienākumiem 

atbrīvots G. Millers, viņa vietā ievēlēts Jānis Caune. Administratīvajā komisijā turpmāk 
A. Saulīša vietā strādās Ilze Liljē – Resne.

PAZIŅOJUMI

Ķekavas pagasta padome 2007. gada 28. septembra sēdē nepieņēma lēmumu par 
Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.g.) 2007. gada grozījumu pilnveidotās 
redakcijas noteikšanu kā galīgo redakciju.

Lūdzam sekot informācijai Ķekavas pagasta padomē, mājas lapā www.kekava.lv un 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu atkārtotai 
sabiedriskai apspriešanai.

Kekavas pagasta padome

Ķekavas pagasta padome paziņo, ka 2007. gada 7. septembra padomes sēdē ir 
pieņemts lēmums par apbūvēta zemesgabala Ķekavā, Gaismas ielā 2A, ar kadastra 
Nr. 8070-008-1705, kopējā platībā 2398 m2, nodošanu privatizācijai.

Prasījumi, kas attiecas uz privatizējamo zemesgabalu, ir piesakāmi viena mēneša 
laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

Prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Ķekavas pagasta padomē Ķekavā, 
Gaismas ielā 19, k-9, 14. kabinetā.

Ar privatizējamā zemesgabala dokumentāciju ieinteresētās personas var iepazīties 
Ķekavas pagasta padomē, Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-9, 14. kabinetā.

PAZIŅOJUMS

Pašā rudens krāšņumā mūsu Vācijas sadraudzības pašvaldībā Bordesholmā  
notika reģionālā izstāde gadatirgus – tirdzniecības, pakalpojumu, rūpniecības un 
amatniecības izstrādājumu skate. Reālskolas divas 1000 kv.m lielās zālēs tiek atvēlētas 
ražojumu prezentācijai un apmeklētājiem, vēl divas citas telpas – vaļaspriekam, 
brīvajam laikam un veselībai. Pasākums paredzēts jauniem un veciem, lieliem un 
maziem - visai ģimenei, un to organizē Bordesholmas un tās novada amatnieku un 
rūpnieku apvienība. Šoruden uz līdzdalību gadatirgū bija aicināti arī ķekavieši. Mūsu 
daiļamatniekus godam pārstāvēja rokdarbu pulciņa „Labietes” dalībnieces Antra 
Auziņa, Rita Labareviča, Zinta Ērgle, Māra Benuša un Ingrīda Keiriša, bet par svētku 
prieku  gādāja ar klausītāju sajūsmu uzņemtā mūsu akordeoniste Ruta Meijere. 

Paralēli gadatirgus norisēm notika arī Bordesholmas un Ķekavas  pašvaldību 
vadītāju sarunas par turpmākajiem sadarbības plāniem. Kā ik gadu, arī šoziem 
decembrī bordesholmieši brauks uz Ķekavu ar īpašiem Ziemassvētku sveicieniem 
vecajiem ļaudīm, un šogad iecerēts tradicionālo pasākumu vērst plašāku. Nākamās 
vasaras Dziesmu un deju svētkos mūs apciemos Bordesholmas vīru koris, vācu 
sadraudzības biedrība un pašvaldības ofi ciālā delegācija.

Tāpat turpināsies arī skolēnu apmai-
ņas programmas. Par savu pieredzi 
un iespaidiem Bordesholmā Ķekavas 
jaunieši jau mūsu izdevumā ir stāstījuši. 
Nesen mūsu pagastā uzturējās arī 14 
vācu skolēni ar saviem pedagogiem. 
Viņi viesojās ģimenēs, piedalījās mācību 
stundās, iepazinās ar pašvaldību un 
izglītības sistēmu, apmeklēja dažas 
Latvijas skaistākās vietas. Vidusskola 
iecerējusi nākotnē vairāku gadu garumā 
izveidot projektu, kura ietvaros vācu 
bērniem būs iespēja  padziļināti iepazīt 
latviešu nacionālo kultūru. Taču, kā 
uzsvēra pagasta padomes priekšsēdētāja 
Dz. Maļinovska, mūsu jauniešiem tomēr 
jācenšas pilnīgāk apgūt vācu valodu, lai 
aktīvi varētu piedalīties visās norisēs un 
atdeve būtu lielāka.  

Turpināsies sadarbība arī sporta un citās jomās. Pašlaik  Ķekavai un Bordesholmai 
ir daudz līdzīgi problēmu. Arī mūsu sadraudzības pašvaldība teritoriālās reformas 
rezultātā ir paplašinājusies, izvērš plašu celtniecību u.c. attīstības projektus. Mums ir, 
ko vienam no otra mācīties, - uzsver Dz. Maļinovska.

GUNTAS LAPIŅAS teksts, 
ZINTAS ĒRGLES foto

ĶEKAVAS PAGASTA PADOME AICINA DARBĀ

jaunbūvējamās skolas saimniecības pārzini.
Prasības: - augstākā vai vidējā inženiertehniskā izglītība;
 - augsta atbildības izjūta, precizitāte, komunikācijas spējas;
 - pieredze organizatoriskajā un sabiedriskajā darbā:
 - autovadītāja apliecība (vēlams C kategorija). 

Jūsu pieteikumus (motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu (kopiju) 
un CV) lūdzam iesniegt līdz š.g. 5. novembrim Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomē 
sekretārei – administratorei vai nosūtīt pa pastu: Gaismas ielā 19/9, Ķekava, Rīgas raj., 
LV - 2123.

e – pasts: padome@kekava.lv.  Tālrunis uzziņām – 7935803

Sadraudzība neapsīks!

Rīgas rajona Ķekavas pagasta padome 28.09.2007. ir pieņēmusi lēmumu „Par 
nekustamā īpašuma Rāmavas ielā 8 detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskās 
apspriešanas 2.posma procedūrai” (prot.Nr.18,1.13.§).

Detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņš – 2 nedēļas no 
paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Detālplānojuma 1.redakcija nekustamam īpašumam Rāmavas ielā 8 apskatāma 
Ķekavas pagasta padomē - Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Rīgas rajonā. Rakstiskus 
priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ķekavas pagasta padomē, darbdienās no 
plkst.9.00 - 13.00 un no 14.00 - 18.00, vai SIA „Metrum”, Vienības gatvē 87, Rīgā, LV-1004. 
Apmeklētāju pieņemšana Ķekavas pagasta padomē, pirmdienās no plkst. 8.00 - 13.00 
un no 14.00-18.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 - 13.00 un no 14.00 - 19.00 vai SIA 
“Metrum” telpās Vienības gatvē 87, Rīgā, LV-1004, katru darbdienu no plkst. 9.00 - 18.00 
pie izstrādes vadītājas Daces Celmiņas (tālr. 7609040).

Detālplānojuma Rāmavas ielā 8, Ķekavas pagastā iedzīvotāju sanāksme sabiedriskās 
apspriešanas laikā pēdējās nedēļas otrdienā plkst.14.00 – 17.00 SIA „Metrum”, Vienības 
gatvē 87, Rīgā, LV-1004, tālr. 7860312.Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku 
atbildi, jānorāda: fi ziskām personām - vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās 
dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 
adresi”.

KONTAKTI

Laipni lūdzam Bordesholmā! Ofi ciālā pieņemšana sadraudzības pašvaldībā.

Rutas smaids un mūzika apbūra 
skatītājus un klausītājus.  

Ķekaviešu piedāvājums gadatirgū - daudzveidīgs un daudzkrāsains.
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NODOTS SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 07.09.2007. 
lēmumu, nodota publiskai apspriešanai būvniecības 
ierosinātāja Ķekavas pagasta padomes būvniecības iecere 
Ķekavas pagasta padomes administrācijas ēkas projektēšanas 
priekšlikums Ķekavā, nekustamā īpašumā Skolas ielā 1 
(kadastra numurs 8070-008-1144).

Aicinām Ķekavas pagasta iedzīvotājus, kā arī personas, 
kurām Ķekavas pagasta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā pieder nekustamais īpašums, izteikt savu viedokli 
un līdz 2007. gada 5. novembrim 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 
iecerēm 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. novembra, netiks 
ņemtas vērā.

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 
07.09.2007. lēmumu, nodota publiskai apsprieša-
nai būvniecības ierosinātāja Ķekavas pagasta 
padomes būvniecības iecere Pļavniekkalna 
sākumskolas rekonstrukcijas projektēšanas 
priekšlikums Ķekavas pagastā, nekustamā 
īpašumā Pļavniekkalna ielā 20 (kadastra numurs 
8070-007-0576).

Pļavniekkalna sākumskola

Ķekavas sākumskola

Ķekavas pagasta padomes administratīvā ēka

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 07.09.2007. lēmumu, nodota publiskai apspriešanai 
būvniecības ierosinātāja Ķekavas pagasta padomes būvniecības iecere Ķekavas pagasta padomes 
sākumskolas projektēšanas priekšlikums Ķekavā, nekustamā īpašumā „Āboldārzs” (kadastra 
numurs 8070-008-0551) un „Ābeļdārzs” (kadastra numurs 8070-008-1190).



Pēdējais paldies 
Maigonim Rozem

Kādā 2002. gada maija dienā piezvanīja Ilona Roze un 
aicināja ciemos: viņi ar vīru varētu dāvināt muzejam atklātnes 
un fotogrāfi jas, - ja vien vajag. Nu, protams, ka vajag. Aizbraucu. 
Muzejs saņēma četrpadsmit lietiskos priekšmetus (veļas rulli, 
Maigoņa mātes pūra galda piederumus, rokdarbu kastītes 
u. c.), 54 atklātnes, 54 fotogrāfi jas un 1937. g. izdoto J. Porieša 
grāmatu „Astoņas zvaigznes” (to iegādājies Maigoņa tēvs, jo 
pats bija karojis gan strēlniekos, gan Brīvības cīņās). Bet par 
pīto sētuvi saimnieks toreiz teica: nevarot dāvināt, jo ik rudeni 
pats vēl sējot rudzus. Saruna bija gara, sirsnīga, interesanta, un 
atvadoties tapa šis foto: Ilona un Maigonis Rozes pie akas. 

Pagāja pieci gadi… Šoruden piezvanīja Ilona Roze un 
aicināja ciemos: varot saņemt sētuvi, jo Maigonis, aizejot 
mūžībā, to novēlējis muzejam; un viņa, Ilona, šo novēlējumu 
grib izpildīt, lai arī bijuši citi gribētāji to iegūt. Nekādos vārdos 
nav izsakāms mans aizkustinājums un pateicība! Tikai kopā 
ar šādiem iejūtīgiem, saprotošiem, atsaucīgiem cilvēkiem var 
tapt, pastāvēt un attīstīties muzejs! Lai Maigoņa Rozes sētuve 
svētī Ķekavas novadpētniecības muzeju ilglaicīgai garīgo 
vērtību sējai mūsu pagastā! Paldies!

VELTA STRAZDIŅA, 
Ķekavas novadpētniecības muzeja speciāliste   
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IZGLĪTĪBA

Sācies jaunais mācību gads 

Zinību dienā  3. septembrī Ķekavas pagasta 
vispārizglītojošās skolās mācības uzsāka 1036 
skolēni, tajā skaitā 114 pirmklasnieki. 

Pļavniekkalna sākumskolā mācīsies 74 
skolēni. Pirmajās klasītēs gudrības apgūt  sāka  
33 bērni, kas ir par 20 skolēniem vairāk nekā 
pērn. 

Ķekavas vidusskolā mācīsies 841 skolēns, 
no tiem 300 bērni - sākumskolā.  

Privātskolā „Gaismas tilts 97” mācības 
uzsākuši 121 skolēns. Pirmajās klasītēs mācīsies 
15 audzēkņi. 

291 bērnam ir iespēja apmeklēt PII 
„Ieviņu”, savukārt PII „Zvaigznīte” uzņem 278 
audzēkņus. 

Septembrī darbu atsāka Ķekavas mākslas 
skola un Ķekavas mūzikas skola . 

Pēc svinīgajiem pasākumiem skolās bērnus 
un vecākus gaidīja svētki pie A/S „Ķekavas 
broileri” veikala. Ikgadējā pasākumā skolēniem, 
kuru rīkoja Ķekavas pagasta padome sadarbībā 
ar a/s „Ķekavas broileri”, bija iespēja aktīvi un 
aizraujoši darboties ikvienam.

Jaunieši piedalījās dažādās atrakcijās un 
konkursos. Zīmēšanas konkursā „Mana sapņu 
skola” vislabāk veicās Katrīnai Žukai (4. klase), 
Kristai Krūmiņai (3. b klase), Valteram Pusneram 
(8. b klase), Oliveram Lapsam (5. b klase) un 
Eleonorai Matulei (7. b klase). 

Ķekavas pagasta padome, cerot uz 
turpmāku sadarbību, pateicas a/s „Ķekavas 
broileri” un ikvienam pasākuma dalībniekam.

 AGITAS EIZENBERGAS teksts un foto

3.septembrī Ķekavas pagasta padomes lauku attīstības 
speciāliste Dz.Saulīte kopā ar sociālo dienestu un skolotāju 
Silviju Puisāni organizēja pirmās skolas dienas noslēgumu 
bērniem ar īpašām vajadzībām, ciemojoties Ilgvara Bites īpašumā 
SIA „Valmoniras” (bijušās „Pupsulas”) Mellupos. 

Saimnieks Ilgvars bērnus iepazīstināja ar pērļu vistiņām, kuplo 
tītaru ģimeni, kazu pulku un šī pulka karalisko vadoni āzi Apolonu, 
aitām un nerātnajiem kazlēniem, kā arī ar saimniecības sargiem – 
suņiem. Mājdzīvnieki ir īpaši pieradināti saskarsmei ar cilvēku, un 
bērniem bija iespēja dzīvnieciņus apmīļot, paglaudīt un pabarot ar 
maizīti, viņi tika iepazīstināti ar lielās dzīvnieku saimes karali Lielo 
Trusi, kas regulāri apmeklē citu mājdzīvnieku mītnes un mielojas ar 
viņiem domāto barību.

Šī diena bija priecīgiem pārsteigumiem pilna. Bērnu sejās bija 
redzams pārsteigums, izbrīns un patiess prieks par redzētajiem 
dzīvniekiem. Mājas saimnieks ir ieguldījis saimniecības izveidošanā 
lielas pūles, lai lauku vide būtu pieejama apmeklētājiem, sākot jau 
ar maziem bērniem.

Pasākuma organizatori un bērni ir pateicīgi SIA „Valmoniras” 
īpašniekam Ilgvaram Bitem par viesmīlīgo uzņemšanu savā skaisti 
iekārtotajā un sakoptajā īpašumā, novēl stipru veselību un veiksmi 
īpašuma apsaimniekošanā. Paldies!

 MĀRIS OZOLIŅŠ

Kā jau katru gadu, arī šoruden Dzejas dienu oficiālā 
atklāšana 11. septembrī notika Esplanādē pie Raiņa 
pieminekļa, bet Ķekavas kultūras nama viesību zālē tieši 
11. septembrī tika atklātas mūsu, ķekaviešu, Dzejas dienas. 
Mūsu tādēļ, ka tika sveikti dažāda vecuma pagasta dzejdari, 
kuri piedalījās konkursā ,,Esi dzejnieks!’’. Konkursu organizēja 
Ķekavas vidusskolas latviešu valodas skolotājas un Ķekavas 
novadpētniecības muzejs. Žūrija saņēma vērtējumam deviņu 
autoru 25 dzejoļus, kurus iesniedza Jānis Caune, Velta 
Strazdiņa, Sarma Cīrule, Jānis Broks, kurš diemžēl nav vairs 
mūsu vidū, Valters Mirkšs, Gita Ūdre, Marija Odiņeca, Agate 
Kalcenaua, Eleonora Matule. Pasākumu kuplināja Ķekavas 
vidusskolas absolvente Ieva Henčele, kura izpildīja pašas 
sacerētās un komponētās dziesmas, kā arī 8. klases skolēni 
ar saviem dzejoļiem. Tika iedibināta jauna tradīcija – jaunā 
dzejnieka krēsls, kurā turpmāk varēs apsēsties ikviens jaunais 
dzejnieks, jo konkurss turpināsies. 

Pirmās skolas dienas pārsteigums

Dzejas dienu noskaņās

ANITRA VANAGA

NOTIKUMS

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Jānis Caune.
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KULTŪRA

Mans dārzs kā brīnums!
Ar tādu pārliecību savus 

dārzus šoruden skatīja un 
vērtēja dārz ko pības sabiedrī -
bas „Jenči” ļaudis Lielākais 
brīnums izrādījās Ērikas 
Meijas lolotās 166 saules-
puķes (attēlā), no kurām 
garākā sasniegusi 4 metru 
augstumu! Skaistus dārzus 
iekopušas Gunta Pāvuliņa, 
Broņislava Matora, Ausma 
Siliņa, Nadežda Staņko, 
Jeļena Meļnika un daudzi citi. 
15 dārzu īpašnieki saņēma 
atzinības rakstus un suvenīrus, 
bet galvenais ieguvums ir 
prieks gan pašiem dārzu 
kopējiem, gan apkārtējiem.

JURIS JANSONS,

DKS „Jenči” valdes 
priekšsēdētājs 

Tikai tur, kur drīkst!  
Kā jau bija paziņots iepriekš, Ķekavas pagasta padome 2007.gada 20.jūlijā ir pieņēmusi  

lēmumu krasi pastiprināt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu 
pagasta teritorijā un paplašināt Ķekavas municipālās policijas pilnvaras šajā jomā. Šo lēmumu 
pieņemt lika automašīnu īpašnieku vispārējā visatļautība, kas radīja ļoti daudz iedzīvotāju  
iebildumus – tika traucēta gan gājēju pārvietošanās, gan iekļūšana mašīnu „ielenktajās” mājās un 
iestādēs, gan transporta kustība. Tāpēc tagad Ķekavā, tāpat kā Rīgā un daudzās Latvijas pilsētās 
un pagastos, ieviesta automašīnas īpašnieka sodīšana par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
neievērošana bez viņa klātbūtnes. Ja līdz šim daudzi autovadītāji maz aizdomājās par to, kur un kā 
novieto savu automašīnu, tad tagad to vajadzētu darīt rūpīgāk, lai  nenāktos uz vējstikla ieraudzīt 
protokolu-paziņojumu par saukšanas pie administratīvās atbildības ar jau uzlikto naudas sodu. 
Atcerieties, ka autovadītājiem, izvēloties apstāšanās vai stāvēšanas vietu, ir saistoši ceļu satiksmes 
noteikumu 11.nodaļas visi punkti no 128. – 137. (ieskaitot apakšpunktus). 

Kā rāda pirmo nedēļu pieredze, sodāmu pārkāpumu šajā jomā ir daudz, turklāt liela daļa 
no neapzinīgajiem autovadītājiem pat nejūtas kaut ko pārkāpuši un meklē visvisādus, pat 
visneiedomājamākos argumentus savas rīcības attaisnošanai. Diemžēl dažkārt arī visai agresīvi 
un pat rupji, lietojot necenzētus vārdus, draudot policijas darbiniekiem un pat veicot huligāniskas 
darbības, par kurām tagad ir ierosināts kriminālprocess. 

Ja persona, kura saņēmusi minēto paziņojumu, uzskata, ka tai ir pamatoti argumenti protokola 
apstrīdēšanai, tad tā var ar iesniegumu griezties pie Ķekavas municipālās policijas priekšnieka.  

Taču arī pirmie pozitīvie rezultāti nebija ilgi jāgaida. Jau pirmajās dienās tika saņemti zvani 
no iedzīvotājiem gan ar lūgumiem palīdzēt atbrīvot no automašīnām tieši konkrētu namu  
ieejas, kā arī pateicības no tiem, kuriem uz savu mitekli vairs nav jāspraucas gar putekļainiem un 
dubļainiem mašīnu sāniem, izjūtot neērtības un baidoties nosmērēt apģērbu.

Neapšaubāmi, automašīnu skaits pagasta teritorijā ir ļoti liels un turpina pieaugt, tāpēc  
transporta novietošanas problēma turpmāk vienmēr būs aktuāla. Ir jāapzinās, ka Ķekavā tāpat 
kā Rīgā visiem gribētājiem vairs nav iespējams nolikt auto tieši pie vajadzīgās iestādes, veikala, 
mājas, taču diez mūsu vai pagastā attālumi no stāvlaukuma līdz konkrētajai vajadzīgajai vietai ir 
tik nepārvarami, lai tos nevarētu aiziet kājām.

Cienīsim viens otru, ievērosim ceļu satiksmes noteikumus, tad arī konfl iktu būs mazāk, bet   
kārtības un līdz ar to drošības - vairāk.

AINĀRS EIHMANIS,
Ķekavas municipālās policijas galvenais inspektors

“Terorists” draud bērnudārziem
18. septembris bija satraukuma pilna diena Ķekavā, bet it īpaši abās pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādēs. Policijā tika saņemts telefona zvans: Ķekavas bērnudārzā ievietots spridzeklis 
un drīz sāksies ugunsgrēks. Lai cik ticama vai neticama šāda ziņa teorētiski varētu likties, rīcības 
plāns šādos ārkārtas gadījumos ir dzelžaini noteikts: apdraudētās ēkas iemītnieki tiek evakuēti 
un telpas pārbauda speciālās vienības „Omega” darbinieki. Pieņēmumi, ka zvanītājs pajokojis, 
netiek pieļauti. Tieši tāpat notika arī šoreiz: Ķekavas municipālās policijas darbinieki organizēja   
pirmskolas izglītības iestāžu „Zvaigznīte” un „Ieviņa” mazo audzēkņu evakuāciju (viņiem pagaidu 
mājvietu deva izstāžu komplekss „Rāmava” un Ķekavas kultūras nams), bet „Omegas” darbinieki 
ar dienesta suņa palīdzību meklēja iespējamo spridzekli gan iekštelpās, gan ārējā teritorijā.

Viss šis incidents, sagādājot pietiekami daudz rūpju un nemiera un iesaistot tajā lielu 
amatpersonu skaitu, ilga aptuveni divarpus stundas. Tikai tad mazuļi varēja atgriezties savos 
dārziņos. Sprādziena draudi izrādījās apzināta maldināšana.

Policijas tehniskās iespējas ir pietiekami plašas, lai šādus zvanītājus noskaidrotu pavisam 
ātri. Informācijas pārbaude apstiprināja sākotnējās aizdomas – zvanītājs izrādījās nepilngadīgs. 
Vainīgā personība ir noskaidrota un ierosināts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 231.p.1 1 
daļu – „ Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas 
vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu vai novietošanu”. Šajā pantā paredzēts: 
”Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas 
vielas vai materiālu vai spridzināmās ietaises ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā 
vai novietošanu iestādes, uzņēmuma vai cita objekta ārpusē - soda ar brīvības atņemšanu uz 
laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt 
minimālajām mēnešalgām”. Vecākiem nāksies atlīdzināt arī materiālos zaudējumus, kas radušies 
incidenta rezultātā. Pašlaik turpinās izmeklēšana.

Piebildīšu, ka pēdējos gados Ķekavā šis jau ir trešais līdzīgais gadījums – iepriekšējās viltus 
trauksmes bija saistītas ar draudiem uzspridzināt Ķekavas vidusskolu un dzīvojamo māju Gaismas 
ielā 19/8. Arī abos minētajos gadījumos viltus teroristu lomas spēlēja nepilngadīgie, kuru 
personības tika ātri atklātas.

GUNTA LAPIŅA

Savu jauno sezonu ir atsākuši un savā pulkā aicina jaunus dalībniekus 
Ķekavas kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:

 jauktais koris „Mozaīka” - diriģents J. Grigalis,
 sieviešu koris „Daugaviete” - diriģente R. Platpere,
 vīru koris „Ķekava” – diriģents A. Platpers,
 senioru deju kolektīvs „Sidrabaine” - vadītāja A. Āre,
  vidējās paaudzes deju grupa „Zīle” - vadītājas V. Timermane un 

A. Kirilova,
 TLMS „Ķekava” – vadītāja R. Labarēviča,
 rokdarbu pulciņš „Labieši” - vadītāja V. Beiermane,
  bērnu vokālā ansambļa „Cīrulītis” (4 gadu, 5 - 6 gadu un 7 - 9 gadu 

grupas) - vadītājas M. Ikasa un L. Saveļjeva,
  bērnu deju kolektīva „Daina” jaunākā un vecākās grupas 

(1. - 6. kl.) – vadītāja D. M. Zozuļa.

Aicinām pulkā!

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA

Sveicam Aiju Vitmani dzīves jubilejā! 
Cauri dzīvei iet ar smaidu, vienmēr pulcējot ap sevi cilvēkus, kas tic un atbalsta 

darāmo darbu, cilvēkus, kas no kolēģiem kļūst par draugiem. Vēlam Tev vienmēr 
saglabāt dzīvesprieku, radošu garu un iedvesmu, kā arī nepazaudēt to neatlaidību, 
kas devusi sparu kultūras darbā tik daudz paveikt! 

 Tavs radošais darba kolektīvs 

Bibliotekāri smeļas pieredzi 
Septembra pirmajās dienās Ķekavas un Katlakalna bibliotēku darbinieces Anitra 

Vanaga un Daiga Dinsberga kopā ar citām 40 Rīgas rajona bibliotēku pārstāvēm devās 
komandējumā uz Horvātijas Universitātes un Pulas pilsētas publisko bibliotēku. 

Minētajās bibliotēkās mūs laipni sagaidīja to direktori, kuri dalījās savā darba 
pieredzē. Savukārt mēs stāstījām, kā noris bibliotekārais darbs Latvijā. Izrādās, ka 
profesionālās problēmas ir līdzīgas arī šajā valstī, t.i. telpu jautājums, grāmatu fonda 
komplektēšana, lasītāju piesaiste, viņu informēšana, izglītošana, izklaidēšana, jauno 
tehnoloģiju ieviešana, arī bibliotekāra profesionālais prestižs.

Atceļā uz mājām apmeklējām Budapeštas Nacionālo bibliotēku Ungārijā, kura var 
lepoties ar tūkstošgadu darba pieredzi.

ANITRA VANAGA,
 Ķekavas bibliotēkas bibliotekāre

Administratīvajā komisijā
Laika posmā kopš 25. jūlija administratīvā komisija izskatījusi 54 administratīvos protokolus, 

uzliekot naudas sodus par kopējo summu 2371 latu. Visbargākie sodi uzlikti par patvaļīgu 
būvniecību un   renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta (5 protokoli).

27 personas sodītas par pases pazaudēšanu, dzīvošanu bez derīgas pases un tīšu pases 
bojāšanu vai nevērīgu glabāšanu, viena – par pases nelikumīgu glabāšanu. Par atkritumu 
izmešanu sodīti pieci cilvēki, par teritorijas nesakopšanu – viens, par dzīvnieku turēšanas 
noteikumu neievērošanu – divi, par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu – divi, par braukšanu 
pa zālienu – pieci, par tirdzniecības   noteikumu pārkāpšanu – divi, par speciālo dienestu apzināti 
nepatiesu izsaukšanu – viens, par elektriskā apgaismojuma un reklāmas materiālu  bojāšanu – divi 
cilvēki. Administratīvā komisija  izvērtē visus iesniegtos lietas materiālus, un vainīgajai personai 
komisijas sēdē ir iespēja sniegt savus argumentus. Taču, ja cilvēks nav uzskatījis par vajadzīgu 
uz sēdi ierasties, tad pēc tam, saņemot paziņojumu par uzlikto sodu, ir jau par vēlu zvanīt pa 
telefonu un iebilst. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinu, ka spēkā esošajā likumdošanā noteiktie administratīvie sodi ir kļuvuši stipri bargāki. 
Pašlaik pagasta padome pārstrādā arī Ķekavas pagasta saistošos noteikumus, kuros tāpat tiks 
pastiprināta atbildība par dažādiem nodarījumiem sabiedriskās kārtības traucēšanā.

 IGORIS MALINAUSKAS,
administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Uzmanību! Bērnu un pusaudžu klubs “Vairogs” no 1. novembra atsāk peldēšanas 
nodarbības Babītes vidusskolas baseinā. Informācija un pieteikšanās Ķekavas 

municipālajā policijā vai pa tālr. 28633110.

PAZIŅOJUMS

VIDE



Jums piemērotāko apmeklējuma laiku un vietu, lūdzu, pieteikt pie sertifi cēta speciālista Guntas Kalniņas, 
iepriekš saskaņojot pa mob. tālr. 27823900. 

Pieņemšana notiek: Gaismas ielā 15, Ķekavā (PA ”’Ķekavas ambulance” telpās) un centra fi liālē Vienības gatvē 102, Rīgā. 

JAUNUMS!!!

AJŪRVĒDAS CENTRS skaistumam un veselībai
”DŽĪVA ŠAKTĪ” (tulk. ”Dzīvības spēks”) aicina visus: Palutināt sevi ar Ajūrvēdas masāžām (masāžas ar siltām aromātiskām 

eļļām, patīkamu fona mūziku un jauku atmosfēru) un parūpēties par savu veselību un skaistumu ar Hirudoterapiju!
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SPORTS

REKLĀMA, SLUDINĀJUMI

MĒRĶIS:
 apzināt Ķekavas pagasta labākos sportistus, trenerus,
  stimulēt Ķekavas pagasta sportistus dalībai pagasta, 

rajona un republikas sporta aktivitātēs,
 izteikt pateicību un apbalvot Ķekavas pagasta sportistus, 

trenerus.

KONKURSA DALĪBNIEKI: Ķekavas pagasta sportisti, 
treneri.

ORGANIZATORI: Ķekavas pagasta padome.

VIETA UN LAIKS: sportistu apbalvošana un balvu pasnieg-
šana notiek 2007. gada 30. novembrī Ķekavas kultūras namā.

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA:
Konkursa „Ķekavas pagasta sporta laureāta 2007” 

uzvarētājus nosaka Ķekavas pagasta padomes izglītības, 
kultūras, reliģijas un sporta komiteja un vecākais speciālists 
izglītības, kultūras un reliģijas jautājumos, vecākais speciālists 
bērnu, jaunatnes un sporta organizatoriskajos jautājumos.

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
Par konkursa laureātiem kļūst sportisti, kuri 2007. gadā 

startējuši un izcīnijuši godalgotas vietas:
  Rīgas rajona sacensībās,
  Latvijas valsts čempionātā,
  Eiropas čempionāta,
  Pasaules čempionātā.

Sportistus konkursam izvirza sporta veidu treneri, 
iesniedzot īsu informatīvu aprakstu par veikumu un 
sasniegumiem sportā 2007. gadā.

Trenerus konkursam izvirza no sporta veidu sekcijām, 
iesniedzot īsu informatīvu aprakstu par veikumu un 
sasniegumiem sportā 2007. gadā.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2007. gada 9. novembrim 
Ķekavas pagasta padomē 1. kabinetā sekretārei. Informācija 
pa tālruni 67847169.

APBALVOŠANA:
Vērtēšana tiek veikta četrās pretendentu grupās:
  Labākais sportists 
  Labākā sportiste 
  Labākais treneris 
  Labākais jaunais sportists 

Nominācijai „Labākais jaunais sportists” tiek izvirzīts 
sportists/te, kurš/kura mācās kādā no pamatizglītības 
iestādēm.

Sportisti - laureāti tiek apbalvoti ar naudas balvām. Pārējie 
izvirzītie pretendenti uz sporta laureāta titulu tiek apbalvoti 
ar piemiņas balvām.

Konkursa komisija ir tiesīga mainīt nomināciju skaitu 
naudas balvu fonda robežās, mainīt un noteikt naudas 
sadalījumu pa nominācijām.

Konkursa “Ķekavas pagasta sporta laureāts 2007”
NOLIKUMS

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

Sociālās aprūpes centra zālē.  

Aicinām uz Ķekavas Vasarsvētku draudzes 

DIEVKALPOJUMU 
šī gada 3. novembrī plkst. 12:00 

Gaismas ielā 19, K. 8.

Hirudoterapija ir ārstēšana ar medicīniskajām dēlēm  (Hirudo 
medicinalis). Tā ir sena ārstniecības metode, kas šobrīd atgūst 
arvien lielāku popularitāti. 

Ar medicīniskajām dēlēm ārstē: hipertoniju, hipotoniju, ausu, 
deguna, kakla slimības, osteohondrozi, radikulītu, glaukomu, 
kataraktu, holecistītu, pankreatītu, ginekoloģiskās saslimšanas, 
varikozes, trombofl ebītu u.c. organisma saslimšanas.

AJŪRVĒDAS VISA ĶERMEŅA  MASĀŽA ”SAMBAHANA”  
1,15 STUNDAS*

Procedūra ietver pilnu ķermeņa masāžu, izmantojot lielu 
daudzumu siltas eļļas, kas tiks izmeklētas speciāli Jums. Šī 
masāža ir spēcīgi relaksējoša, mazina stresu un depresiju, palīdz 
pie hroniskām sāpēm mugurā, izvada liekos taukus un toksīnus 
no kuņģa zarnu trakta, uzlabo tā darbību, regulē vairogdziedzera 
darbību, uzlabo visa ķermeņa kopējo asinsriti, sniedz organismam 
lielu daudzumu enerģijas, harmonizē un sniedz vieglumu un 
veselību ķermenim, prātam un dvēselei.

AJŪRVĒDAS ”MARMA ČIKITSA”  PUNKTU MASĀŽA – 60 MIN
Procedūra piepilda organismu ar spēcīgu enerģiju, uzlabo 

un pastiprina iekšējo orgānu funkcijas, nomierina nervu sistēmu, 

mazina stresu un depresiju, stiprina imūnsistēmu, iedarbojas 
uz limfas darbību, mazina neizlēmību un šaubas, balansē 
vairogdziedzera funkcijas, palīdz verbālo emociju izpausmei, 
uzlabo balss tembru, uzlabo sirdsdarbību, palīdz pie aritmijas. 
Uzlabo garastāvokli. 

AJŪRVĒDAS GALVAS MASĀŽA ”ČAMPI”  - 40 MIN
Ajūrvēdas procedūra, kas ietver sevī plecu, kakla, roku, galvas 

un sejas punktu masāžu, izmantojot speciālas ajūrvēdiskās 
eļļas. Masāža spēcīgi iedarbojas uz cilvēka apziņu un nervu 
sistēmu, attīra prātu, sakārto domas, tonizē un atjauno Jūsu 
ādu, stabilizē nervu sistēmas darbību, mazina stresu un 
depresiju, palīdz bezmiega, nemiera, trauksmes gadījumos, 
uzlabo skābekļa piegādi smadzenēm, uzlabo dzirdi un redzi, 
mazina acu nogurumu, ”tumšos lokus” un ”maisiņus” zem acīm. 
Tiek uzlabotas koncentrācijas spējas, prāta darbība un atmiņa. 
Procedūra ieteicama galvas, plecu, sprandas sāpju, muskuļu 
saspringuma gadījumos, kā arī intensīva garīgā darba veicējiem. 
Procedūra labi ārstē arī deguna blakusdobuma iekaisumus un 
uzlabo asins un limfas cirkulāciju.

* Iespējama atsevišķu ķermeņa daļu masāža (ar eļļām)

Ķekavas kultūras nams aicina – 
uz vieskoncertu – 

piektdien, 26.oktobrī  pl. 19.00

muzicēs grupa “CREDO”.
Ieejas maksa – 5 Ls.    Biļešu iepriekšpārdošana.

Steidzami! Rajona pensionārus, 
kas vēlas apmeklēt Ziemassvētku 

koncertu Dailes teātrī 
29. decembrī plkst. 13, 

lūdzam pieteikties līdz 20. oktobrim ar 
tūlītēju samaksu. Biļetes cena 6 vai 8 lati. 

Tālr. 7916766.

PENSIONĀRU IEVĒRĪBAI!
20. oktobrī plkst. 12 visi rajona 

pensionāri mīļi gaidīti (ar groziņiem)

Ķekavas kultūras namā 
uz rudens balli

“RUDENS RAIBUMI”. 

PAZIŅOJUMI

JURIS STIKĀNS

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 

IK “Valdis&I” 
Ekskavatora-frontālā iekrāvēja 

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

Tālr. 26513603 vai 26413695

REKLĀMA

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.

Profesionālās izglītības centrs studija sadarbībā
ar Baltijas starptautisko akadēmiju. 

3. novembrī plkst.10.00 Ķekavas sporta 
klubā tiek aicinātas visas sportot un aktīvi 
atpūsties mīlošas ģimenes uz kopā sportošanu! 
Plkst. 19.00 Ķekavas kultūras namā – ģimeņu 
atpūtas vakars. 

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 1. novembrim 
pa tālr. 29636035.

Informāciju skatīt Ķekavas mājas lapā 
www.kekava.lv

NO GRIEĶIJAS – AR SUDRABU
No 2. - 5. septembrim Grieķijas pilsētā Lautraki notika 

Starptautisks basketbola turnīrs vīriešiem, kur Ķekavas 
komanda trenera Aivja Šteinberga vadībā sīvā cīņā 
izcīnīja 2. vietu. Komandas sastāvā spēlēja Juris Stikāns, 
Agris Veliks, Atis Riekstiņš, Jānis Arbidāns, Jānis Bērziņš, 
Jānis Āre, Dzintars Pārums, Roberts Zaķis.
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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 ”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

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



Smel spēku
savas dzīvības avotā,
smel saulē, zemē
un dvēselē.
Smel dabas dailē.
šai pasaulē,
visdziļākā avota
ūdens gredzenā!

/Vēsma Kokle - Līviņa/

Sveicam 80 gadu jubilejā 
LŪCIJU ANSPAKU,

 STAŅISLAVU DREIMANI, 
JĀNI ANSPAKU

un
90 gadu jubilejā

 LAURU MUIŽNIECI un 
JUZEFU BRENSONI!

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 

ASTRAS HENIŅAS (dz. 1934. g.),
HILDAS GOLDOBINAS (dz. 1939.g.),
NELLIJAS BŪVMEISTERES (dz. 1935.g.),
NORMUNDA KELPŠA (dz. 1967. g.),
MARFAS KOSOLAPOVAS (dz. 1920.g.),
JĀŅA IVANOVA (dz. 1938.g.),
MAIGOŅA ROZES (dz. 1926. g.),
MIRDZAS CEPLES (dz. 1932. g.),
ELEONORAS RUČEVSKAS (dz. 1914. g.),
RUTAS JEFIMOVAS (dz. 1930. g.),
VELTAS PUNDIŅAS (dz. 1924. g.),
BIRUTAS ŠTEINERTES (dz. 1928. 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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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 dušas kabīni (90x90), pusapaļa, 
augsts paliktnis, sēdvieta (Itālija), pilns 
komplekts, matēts stikls, jauna, steidzami, lēti. 
Tālr. 29954902.

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

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

MEKLĒJU CILVĒKU, KURŠ VARĒTU PAVADĪT 
BĒRNU NO/UZ SKOLU. Stundas notiek 
2. maiņā. Var būt pensionāre. Par samaksu 
vieno si mies. Tālr. 29258402.

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMI – aku tīrīšana, 
kanalizācijas izsūkšana, tualešu tīrīšana bez 
brīvdienām. Tālr. 29297704 (Voldis).

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos 
jaundzimušos mazuļus
REBEKU PATRĪCIJU APINI,
RAFAELU RALFU MAGRINU,
RAILIJU REINI GRĀVĪTI,
DĀRTU ELĪZU KALCENAUU,
LAIMU GRĀVĪTI,
PAULU PITKEVIČU,
ANDRI ASTRATOVU,
GUSTAVU ZAVADSKI,
PATRIKU PEIČU,
RŪTU GRĪNERTI,
KRISTIĀNU FREIBERGU,
GUNDEGU PUMPURU,
TOMASU ŠAICĀNU,
ŠARLOTI ELIZABETI LAIZĀNI,
KEVINU RUDZINSKI,
ARTŪRU PEŠKOVU,
RENĀRU TĪĢERI,
ILZI UPENIECI,
UNU ROZĪTI
un viņu vecākus sirsnīgi sveic 
Ķekavas pagasta padome.

Liec, Laimīte, baltu ziedu 
Mazajā rociņā - 
Lai ir balta tā dzīvīte, 
Kura būs jādzīvo.

 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

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.

 Sirsnīgi sveicam 
kāzu dienā

OSKARU KOPEIKO 
un AGNESI BĒRTULSONI!

             Ķekavas radi

Pārdod FIAT DUCATO, 1996., 1.9TDI, 
dzīvojamais. Jauns motors ar garantiju, 
papildus skaņas izolācija, 5 guļvietas,  
duša, tualete, ledusskapis, gāzes plīts un 
autonoma apkure, TV,  200 l bagāžas kaste. 
Viss labā tehniskā kārtībā, TA uz gadu. 

Tālr. 29417563.

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

!!!

Asenizatora pakalpojumi! 
Kas tas ir? Asenizators ir tualetes rūķītis. 
Tas, kas braukā ar lielu mašīnu un sūc 
tualetes. Ja jums šāds rūķītis šad un tad ir 
nepieciešams, dodiet ziņu! 

Atbraukšu, izsūkšu un aizvedīšu. 
Voldis – mob. tā 29297704.

GRĀMATU VEIKALS ĶEKAVĀ 
t/c „Dālderi” telpās aicina darbā

PĀRDEVĒJU.
Tālr. 7935849.

Radošā darbnīca LM SIA
aicina darbā 

audējas (sviru stellēs) un šuvējas. 
Ir iespēja strādāt nepilnu darba laiku.

Adrese: I/K Rāmava, Valdlauči, Rīgas raj.
Tālr. 7226313, 7600431.  Fax: 7223748

e-pasts: lm@ml.lv

Uzņēmums piedāvā veikt 
apzaļumošanas darbus:

dārzu projektēšana • apstādījumu 
ierīkošana (stādījumi un zāliens)

• baseini un akmens dārzi.
Tālr. 29543350

Rīgas rajona bērnu un jaunatnes 
sporta skolas Ķekavas sporta kluba 

mākslas vingrošanas nodaļa 

uzņem jaunas dalībnieces 
no 4 – 7 gadu vecuma.

Mākslas vingrošanas un klasiskās dejas 
pamatu apguve dos iespēju jūsu bērniem 
uzlabot fi zisko sagatavotību, veidot stāju, 
kā arī gūt panākumus sportā.

Trenere Natālija Čekita, starptautiskās 
kategorijas tiesnese, Latvijas mākslas 
vingrošanas federācijas trenere ar augstāko 
medicīnas un sporta izglītību.
Tuvāka informācija pa tālr. 26061117.

Liela pateicība visiem, kas palīdzēja 
un pavadīja Juri Meiju pēdējā gaitā.

 Māte

PIEDĀVĀJAM 
DAŽĀDA 
VEIDA TELPU 
UZKOPŠANAS 
DARBUS:

Ikdienas uzkopšana, telpu 
ģenerālā tīrīšana, logu 
mazgāšana.

Veicam arī telpu uzkopšanu pēc 
remonta un celtniecības darbiem.

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

No septembra Ķekavas grāmatu 
veikalā t/c „Dālderi” telpās 

veicam kopēšanas darbus 
A4, A3, A5 formātiem (vienpusēju, 
divpusēju). Cena, sākot no 0,04 Ls.

PATEICĪBA


