
25. janvārī Garkalnes novada kultūras 
namā notika pasākuma "Rīgas rajona 
Sporta laureāts 2007" svinīgā apbalvošanas 
ceremonija. 23 komandu sīvā konkurencē  
Rīgas rajona sporta spēlēs aizvadītajā gadā 
Ķekava godam izcīnījusi 3. vietu. Vislielāko 
ieguldījumu panākumu kaldināšanā devuši 
mūsu novusa spēlētāji, basketbolisti, 
regbija komanda un fl orbolisti. Jāpiebilst, 
ka rajona bronzu mūsu pagasts patur otro 
gadu pēc kārtas, un tas uzskatāms par 
tiešām labu panākumu. 

Par Rīgas rajona 2007.gada sporta 
laureātiem kļuva 73 sportisti, viena rajona 
izlases komanda un 26 treneri. Mūsu 
pagastu goda sarakstā pārstāv sportisti 
Harijs Raciborskis - 2. vieta Pasaules 
čempionātā spiningošanā; Ivars Krūmiņš - 
2. vieta Pasaules čempionātā maksi-
basketbolā (Latvijas izlases sastāvā); Inārs 
Beļinskis - 1. vieta Pasaules čempionātā 
veterāniem svara bumbu celšanā; Modris Kauss - 1.vieta Eiropas čempionātā novusā, kā arī  treneri: Uldis Bautris - 
regbijs;  Vita Mikitanova - mākslas vingrošana; Aina Ancīte - mākslas vingrošana (attēlā kopā ar pagasta padomes 
priekšsēdētāju Dzintru Maļinovsku). 
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Mūsējie – rajona sporta laureāti

- Varētu teikt, ka šī gada prioritātes joprojām ir 
izglītība un pagasta infrastruktūras sakārtošana. Esam 
paredzējuši vairāku lielu, būtisku projektu attīstību 
un īstenošanu, tomēr uzreiz jāpiebilst, ka ievērojamus 
līdzekļus prasa pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
ikdienas darbības un funkciju izpildes nodrošināšana.  
Cenas manāmi augušas visās sfērās, visos maksājumos, 
un ar to, budžetu plānojot, bija jārēķinās, lai varētu 
nodrošināt šodienas prasībām atbilstošus apstākļus 
darbiniekiem, skolniekiem, bērnudārzu audzēkņiem, 
pašvaldības pakalpojumu lietotājiem. 

No lielākajiem projektiem gribu pieminēt Ķekavas 
vidusskolas remontdarbus un ēdināšanas kompleksa  
rekonstrukciju, kam ieplānoti 23 000 latu. Paredzēts 
pilnībā nomainīt skolas iekšējo  apgaismojumu atbilstoši 
ES prasībām, renovēt ieejas mezglu, nodrošinot iekļūšanu 
skolā arī bērniem ar īpašām vajadzībām, ierīkot bruģētu 
laukumu un gājēju celiņu. Pļavniekkalnā plānots 
pabeigt skolas piebūves projektu un aizsākt nulles cikla 
darbus. Abām pirmsskolas izglītības iestādēm paredzēti 
remontdarbi, grupu telpu sakārtošana un mēbeļu 
iegāde.

Lielu uzmanību šogad veltīsim pagasta īpašumu 
sakārtošanai. Nopietni esam ķērušies klāt abām 
pašvaldībai piederošajām dzīvojamajām mājām – 
Gaismas ielā 19/8 un 19/9. Pagājušajā gadā tika pieņemts 
lēmums 8. mājas otro stāvu izbrīvēt sociālās aprūpes 
centra paplašināšanai, pašreizējos iemītniekus divu gadu 
laikā pakāpeniski izmitinot citur. Procesu krasi paātrināja 
janvārī notikusī ugunsnelaime, kas faktiski iznīcināja 
otro stāvu. Iemītnieki visi saņēmuši izremontētas istabas, 
bet ugunsgrēka izpostītajā stāvā notiek remonts, un 
visi minētie pārkārtojumi prasīs apmēram 300 000 latu.  
Remonts paredzēts arī 9. mājā. 

Kā varat redzēt, ir sākušies Doles tautas nama 
renovācijas darbi. Padome lēma par vienistabas dzīvokļa 
ar sociālo statusu iegādi Martai Šarapovai, kura 50 gadus 
nodzīvojusi tautas namā, to pieskatījusi, sargājusi un 
aprūpējusi.

Cik naudas pagasta maciņā?

Ievērojamus līdzekļus esam atvēlējuši dažādu svarīgu 
infrastruktūru projektēšanai: ūdensvadam Odukalnā, 
Meža, Rāmavas, Melleņu, Kārklu un Kāpu ielu projektiem, 
komunikāciju izbūvei Rāmavas un Pļavniekkalna ielās, 
kā arī ielu apgaismojuma rekonstrukcijai, maģistrālā 
ūdensvada izbūvei līdz Nākotnes ielai 36, Ķekaviņas 
krastu nostiprināšanai, rotaļu laukumu labiekārtošanai, 
Jauno kapu teritorijas labiekārtošanai un kapličas 
izbūvei, ambulances ēkas remontiem un 3. stāva 
izbūves projektam u.c.. Būtiski uzlabojumi paredzēti 
sporta iniciatīvu centrā – jumta nomaiņa, kanalizācijas 
sakārtošana, treniņu zāles izveide Rāmavas ielā 27.

Jāpiebilst, ka budžeta plānošanas gaitā saņemtie 
un apspriestie ierosinājumi un dažādas pagasta 
vajadzības pārsniedza mūsu pašreizējās finansu 
iespējas par apmēram pusotru miljonu latu. Pamatīgi 
izsverot visus par un pret, pagaidām atlikti tādi darbi 
kā teritorijas labiekārtošana pie vairākām mājām, lietus 
kanalizācijas projektēšana, stāvlaukuma izbūve un 
doktorāta remontdarbi Valdlaučos, Katlakalna tautas 
nama piebūve un bērnudārza projektēšana, Ķekavas 
kultūras nama remontdarbi, Pļavniekkalna sākumskolas 
celtniecība un Kāpu ielas izbūve u.c.. Par fi nansējuma 
iespējām šiem projektiem deputāti spriedīs, laika gaitā 
izskatot pašvaldības budžeta grozījumus, kad būs 
zināms pagasta ieņēmumu reālais pieaugums. Diemžēl  
būtiska summa no mūsu budžeta jāiemaksā pašvaldību 
fi nansu izlīdzināšanas fondā -  1 795 703 lati. Tajā pašā 
laikā mums jāņem kredīts  - divi miljoni latu sākumskolas 
būvniecībai, kuras projektam pašlaik notiek tehniskā 
ekspertīze un tūlīt pēc tās tiks izsludināta iepirkuma 
procedūra, kas visticamāk ilgs līdz vasarai, kad varēsim 
ķerties klāt pirmajiem celtniecības darbiem. Šogad tiks 
nodots ekspluatācijā kanalizācijas spiedvads, kuram 
turpināsim 2. kārtas projektēšanu, atdzelžošanas stacija, 
un pabeigsim daudzu citus aizsāktus darbus.

 Pierakstīja GUNTA LAPIŅA

Ķekavas pagasta 2008. gada budžets  -  2. lpp.

25. janvārī pagasta padome apstiprināja Ķekavas pašvaldības 2008. gada budžetu. Šogad skaitlis pārsniedzis 
10 miljonus. Kā tos tērēsim? Uz šo jautājumu atbild pagasta padomes priekšsēdētāja DZINTRA MAĻINOVSKA:

SPORTS

Pēc ugunsnelaimes 
Kā jau rakstījām, 8. janvārī Ķekavas centrā  Gaismas ielā 

19/8 izcēlās ugunsgrēks, kurā izdega mājas 2. stāvs, radot 
daudz problēmu gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai. Kopš 
nelaimes pagājis mēnesis. Ko izdevies šajā laikā atrisināt?

Kā pastāstīja pagasta padomes izpilddirektors Ilmārs 
Indrikovs, jau  nelaimes dienā uzreiz tika sākti darbi, lai 
mājā saglabātu siltumu un pēc iespējas ātrāk atjaunotu 
elektroenerģijas padevi. Nekavējoties tika veikta nepiecie-
šamo darbu ekspertīze un izveidota materiālo zaudējumu 
novērtēšanas komisija. Tā ir aplēsusi, ka tiešie ugunsgrēka 
nodarītie zaudējumi sasniedz aptuveni 74 600 latus. Visiem 
2. stāva iemītniekiem ir piešķirtas izremontētas istabas. Lai 
novērstu līdzīgu nelaimju atkārtošanās iespēju, jau ir pieslēgta 
signalizācija stāvos novietotajām ugunsdzēšanas ierīcēm, 
kuras līdz šim paši iedzīvotāji bija padarījuši nelietojamas, 
izpostot un inventāru izvazājot.

Pašlaik notiek pilnīga visu 2. stāva telpu renovācija, pēc 
tam paredzēts remonts 3. stāva gaitenī un koplietošanas 
telpās. Uguns drošības pastiprināšanai uzsākti projektēšanas 
darbi  mājā esošo gāzes plīšu nomaiņai pret elektroplītīm.

Sociālā dienesta vadītāja Ņina Timermane, kura 
koordinēja palīdzības sniegšanu ugunsgrēkā cietušo dzīvokļu 
iemītniekiem, lūdza nodot lielu pateicību visiem visiem, kas 
šajās trauksmainajās dienās atsaucās un sniedza atbalstu. Jau 
pirmajās stundās pēc nelaimes cilvēki zvanīja ar palīdzības 
piedāvājumiem, veda un nesa apģērbus, gultas veļu, dažādas 
sadzīves lietas – no Ķekavas,  Plakanciema,  Katlakalna, Rīgas, 
Kokneses, Jelgavas, un vēl ap pusnakti internetā parādījās 
arvien jauni un jauni jautājumi: kādu palīdzību vajag? 
Aktīvi atsaucās pagasta uzņēmumi – „Dimaija”, „Maksima” 
un Ķekavas putnu fabrika, kura sniedza palīdzību saviem 
darbiniekiem. „Rīgas dārzi un parki” veda sadzīves lietas no 
Zemgales priekšpilsētas. Ar transportu un  cilvēkiem smagāku 
lietu pārvietošanai atsaucīgi palīdzēja „Ķekavas nami” un 
“Ķekavas sadzīves servisa centrs”. 

Pašlaik 8. mājas iedzīvotāji ar nepieciešamajām 
sadzīves lietām ir nodrošināti, taču piedāvājumi palīdzēt  
izskan joprojām. Sociālās palīdzības dienests tos uzskaita 
un vajadzības gadījumā paziņos. Liekie apģērbi, apavi 
un gultas veļa nodoti invalīdu biedrībai, kas tos izdalīs  
maznodrošinātiem  iedzīvotājiem.

 GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto Par sporta dzīves norisēm - arī 7. lpp.
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Informācija 
zvejniekiem

Saskaņā ar LR Zemkopības ministrijas Valsts 
Zivsaimniecības pārvaldes 09.11.2007.g. lēmumu 
Nr.86, Ķekavas pagasta ūdeņos 2008. gadā tiek 
noteikti šādi rūpnieciskās zvejas rīku limiti:

Daugavā – 3 murdi (tai skaitā 3 murdi speciali-
zētajā jūras salakas zvejā no 01.02.–01.04.); Rīgas 
ūdenskrātuvē (Ogres rajons (Ikšķiles, Ķeguma 
un Ogres novads) un Rīgas rajons (Salaspils 
novads, Daugmales un Ķekavas pagasti)) – 35 
murdi kopā.

Lūdzu Ķekavas pagasta zvejniekus zvejas 
rīku limitu 2008. gadam izmantošanai līdz 
1.martam pieteikties Ķekavas pagasta padomē 
pie vides aizsardzības speciālistes Sigitas 
Varikas (tel. 26417724).

2008.gada 
plāns

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (pārskata gada)
Iepriekšējā gada nesadalītais atlikums

7676741
97495

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Iepriekšējo gadu parādu maksājumi

230490
10000

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm.
Iepriekšējo gadu parādu maksājumi 

325587
1000

Tiešie nodokļi 8341313
Azartspēļu nodoklis 10000
Netiešie nodokļi 10000
Procentu maksājumi par depozītiem un kontu atlik. 2500
Valsts nodevas, kas ieskaitāmas pašvald. budžetā 10000
Pašvaldības nodevas 50000
Sodi un sankcijas 20000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 10000
Nenodokļu ieņēmumi 92500
Valsts budžeta transferti
  t.sk. Mūzikas skolas pedagogu algām
          Mākslas skolas pedagogu algām
          Pārējās dotācijas
          Pārējie transferti pašvaldībām
          Pliederu ielas projekta atmaksa

272889
100406

44885
10000

5000
112598

Ieņēmumi izglītības  funkciju nodrošināšanai
Pārējie maksājumi no rajona padomēm (inter. izglīt.) 

43000
50000

Mērķdotācijas no rajona padomes
  t.sk. Ķekavas vidussk. pedag. algām
          Interešu izglītībai
          5-gad.un 6-gad.bērnu apmāc.ped.algām 
          Pļavniekkalna sākumsk.pedag. algām
          Interešu izglītībai
          5-gad., 6-gad.bērnu apmāc. un pedagogu algām
          t.sk      PII “Ieviņa”       – mērķadotācija
                                                   rajona dotācija
                     PII “Zvaigznīte” - mērķadotācija
                                                   rajona dotācija
          Privātskola “Gaismas tilts”
          Tautas kolektīvu vadītājiem

771977
494954

19154
5347

64455
4336

170205
44783
48279
37117

40026
9826
3700

Transfertu ieņēmumi 1137866
Maksa par izglītības pasākumiem
Ieņēmumi par dok. izsniegš. un kancelejas pakalp. 
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem
Iepriekš nekvalifi cētie ieņēmumi    

15000
1000

60000
70000
35000

Budžeta iestāžu ieņēmumi 181000
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā. 664548
Ārējā fi nansēšana (kredīts) 13524
KOPĀ 10440751

Ķekavas pagasta 2008. gada pamatbudžeta 
ieņēmumi

2008.gada 
plāns

1. Vispārējie valdības dienesti 
    Pārvalde
    Deputāti, komisijas 
    Biļetens “Mūsu Ķekava”
    Pašvaldību budžetu izdevumu transferti
    Pārējās dotācijas, transferti (PFIF) 

2928186
882535
98040
20720

131000
1795891

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

267760
261760

6000 
3. Izglītība
    Ķekavas vidusskola
    Pļavniekkalna sākumskola
    PII “Ieviņa”
    PII “Zvaigznīte”
    Mākslas skola
    Mūzikas skola
    Ārpusskolas izglītības iestāžu uzturēšana
    Privātskola „Gaismas tilts“ 
    Ēku uzturēšana

3244077
1302455

181491
544442
485243
155714
255206
50000

9826
259700

4. Veselība
    Ķekavas ambulance
    Veselības iestāžu ēku uzturēšana 

156704
126704
30000

5. Sociālā aizsardzība
    Kompensācijas,sociālā palīdzība
    Bāriņtiesa
    Sociālās aprūpes centrs
    Projekta izmaksas 

479320
240900

62510
170680

5230 
6. Pašvald. terit. un mājokļu apsaimniek.
    Tautsaimniecība
    Kapi

2611914
2333034
2788803                                                                                                                       

7. Atpūta, kultūra un reliģija
    Katlakalna tautas nams
    Ķekavas kultūras nams
    Ķekavas biblioteka
    Katlakalna biblioteka
    Novadpētniecības muzejs
    Pārējie kultūras pasākumi
    Sporta iniciatīvu centrs
    Tautas kolektīvi

752790
103080
237320
28000
26000
20170
23940

310580
3700

8. Budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās —
     Kopā 10440751

Ķekavas pagasta 2008.gada pamatbudžeta 
izdevumi

Pielikums Nr.2

Nr.
p.k IZDEVUMI 2008.gada plāns

1. Dabas resursu nodoklis (05)  94161
2. Privatizācijas fonds (06) 664111
3. Autoceļu fonds (06) 212328
4. Ziedojumi un dāvinājumi (09;06) 1403
5 Kopā izdevumi 972003

    Ķekavas pagasta 2008.gada speciālā budžeta plāns 

Nr.
p.k IEŅĒMUMI 2008.gada plāns

1. Dabas resursu nodoklis   80000
2. Privatizācijas fonds   43000
3. Autoceļu fonds 200000
4. Ziedojumi un dāvinājumi     1000 
5. Kopā ieņēmumi           324000
6. Līdzekļu atlikums uz gada sākumu           648003

t. sk. atlikums uz gada sākumu   Dabas resursu nodoklis  14161.00
 Autoceļu fonds 12328.00
 Privatizācijas fonds 621111.00
 Ziedojumi un dāvinājumi 403.00
 KOPĀ 648003.00

Par Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 28. maija 
lēmuma 1.21.1.§ (protokols nr. 8) darbības atjaunošanu 
Izskatot SIA „Ekoloģiskais fonds iesniegumu par detālplānojuma „Avotiņi” saistošo noteikumu darbības 

atjaunošanu un izvērtējot detālplānojumā „Avotiņi” veiktās korekcijas, Ķekavas pagasta padome 25. janvāra 
padomes sēdē  nolēma
1.1. atjaunot Ķekavas pagasta padomes 2004. gada 28. maija lēmuma 1.21.1.§ (protokols nr. 8) darbību – līdz ar to 

arī detālplānojuma „Avotiņi” saistošo noteikumu darbību;
1.2. uzdot detālplānojuma „Avotiņi izstrādātājam - SIA „Ekoloģiskais fonds” - publicēt šo lēmumu laikrakstos 

(norādot vietu, kur var iepazīties ar minēto detālplānojumu):
a) „Latvijas Vēstnesis”;
b) „Rīgas Apriņķa Avīze”;
c) „Mūsu Ķekava”.

Ķekavas pagasta pensionāru 
padomes sastāvs

Aldona Zundure – padomes priekšsēdētāja, tālr. 7938609
Ludmila Petruša – vietniece, tālr. 7937117, 26076086,
Vanda Akmeņkalne – kultorgs/teātri/koncerti, tālr. 7916766,
Ilga Priede – kultorgs/ekskursijas,  
Māra Brikule – tālr. 7700400,
Valentīna Pudovska – tālr. 7937418, 
Baiba Valaine – tālr. 6478598,
Gaida Vītoliņa – tālr. 7937770,
Inta Lehtla – tālr. 7620473,
Dzidra Zikmane – tālr. 7935199,
Anna Murāne – tālr. 67708828.

Gaidīsim jūs ar priekšlikumiem un ierosinājumiem 
katru ceturtdienu no plkst. 11 līdz 13 Ķekavas kultūras 
nama pagrabiņā. Mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst. 11 
līdz 12. 

PENSIONĀRU PADOME

ĶEKAVAS PAGASTA PADOME AICINA DARBĀ:
ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERI.

Prasības: - atbilstoša izglītība;
 - prasme strādāt ar MS Offi  ce programmām (vēlams ar Microstation);
 - augsta atbildības izjūta, precizitāte;
 - vēlama autovadītāja apliecība; 

BŪVVALDES VADĪTĀJU.
Prasības: - augstākā arhitekta vai būvimženiera izglītība (profesionālās kvalifi kācijas sertifi kāts);
 - vismaz gadu ilga pieredze pašvaldības darbā;
 - pieredze komandas veidošanā un vadībā;
Piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu un labas sociālās garantijas;

SPECIĀLISTA PALĪGU (-dzi) NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU JAUTĀJUMOS.
Prasības: - augstākā izglītība ekonomikā vai grāmatvedībā;
 - prasme strādāt individuāli un komandā, komunikācijas prasmes;
 - augsta atbildības izjūta, precizitāte;
 - prasme analizēt liela apjoma informāciju un noteikt veicamo darbu prioritātes;
 - prasme strādāt ar MS Offi  ce programmām.

Jūsu pieteikumus (motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu (kopiju) un CV) lūdzam 
iesniegt līdz 25. februārim 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

PAZIŅOJUMI

 PAR ATBRĪVOŠANU NO AMATA
6. februārī pagasta padomes ārkārtas sēdē pēc deputātu pieprasījuma no pagasta padomes 

priekšsēdētāja otrā vietnieka amata atbrīvots Igoris Malinauskas.
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- Jūs esat bijis deputāts no 1997. – 2005. gadam. Esat 
ievēlēts pašreizējā sasaukumā. Abi šie fakti rada iespēju diviem 
jautājumiem. Pirmkārt, kā atceroties vērtējat pirmo darba posmu, 
vai ir nozīme tam, ka cilvēks ar deputāta pienākumiem saistīts 
pirmo reizi?

Otrkārt, kāpēc bijāt gatavs šo pienākumu uzņemties vēlreiz?
- Sākums bija pagrūts. Toreiz pozīcijas un opozīcijas situācija bija 

stipri izteikta, un būtiski, protams, pieņemt lēmumu, kurai grupai tu esi 
piederīgs. Demokrātijas mācīšanās vēl tikai sākās, un priekšsēdētāju 
kategorisms bieži bija tāds kā pašlaik Saeimā: kā teikšu, tā būs. Tāpēc 
šo laiku var arī novērtēt kā politiskās pieredzes skolu – to noteica 
dažādie priekšsēdētāji ar dažādajiem vadības stiliem.  

Protams, paiet zināms laiks, kamēr ievēlētais cilvēks saprot, kā 
strādā deputāti, kādi ir deputāta pienākumi, un tikai pēc šī kāda 
laika cilvēks pēc būtības ir izpratis deputāta darbu, kas saistīts ar 
komisijām un komitejām, ar dokumentu sagatavošanas sistēmu, ar 
izpratni par pašvaldības darbinieku pienākumiem un arī par to, kā 
izdosies sastrādāties ar šiem darbiniekiem. Saņemot dokumentus, 
kas būs izskatāmi sēdē, nereti ir jāvēršas pie pašvaldības speciālista, 
lai atbildīgais darbinieks palīdz noskaidrot un lai attiecīgais jautājums 
būtu izprasts. 

Piemērs par deputāta atbildības nopietnību: katru gadu tiek 
pieņemts pašvaldības darbinieku algu budžets. Deputāti ir tie, kas 
izvērtē katra ieguldījumu, izsaka priekšlikumus vērtējot un visbeidzot 
nobalso par rezultātu, jo procentuāli vienādi šīs algas netiek 
noteiktas - svarīgs ir katra konkrētā cilvēka darbs un izglītība.

Pieņemot lēmumu balotēties un kļūt par deputātu, mēs zinām, ko 
vēlamies uzlabot, mainīt, ieviest, mums ir savi plāni par kādas nozares 
sakārtošanu vai izmaiņu. Veikt vēlreiz jeb turpināt šo darbu vēlējos 
arī tāpēc, ka lielāko daļu esmu bijis opozīcijas situācijā – neesmu 
piedalījies pie attīstības stratēģijas izstrādes. Opozīcijas deputātam 
ir iespēja izteikt viedokli – un tikai. Esot pozīcijā, varu iemiesot savas 
domas, varu ietekmēt. Iepriekšējie sasaukumi ne vienmēr lēma tā, ka 
es tam piekritu, taču visu jau nosaka balsu vairākums. Tā arī palika 
ne viena vien neizpildīta iecere. Vēlējos atgriezties, lai citā deputātu 
sastāvā realizētu plānoto.

- Jūs balotējāties Kristīgi demokrātiskās partijas sarakstā. 
Kāpēc tieši tajā?

- Iepriekšējos divos sasaukumos partiju saraksti nebija obligāti. 
Šajā – ja deputāta kandidāts balotējās no dzīvesvietas, kurā ir vairāk 
kā pieci tūkstoši iedzīvotāju, būt partijas sarakstā bija obligāts 
nosacījums. Visām lielajām partijām nodaļas Ķekavā jau bija. 

Uzskatu, ka Kristīgi demokrātiskā partija ir progresīva. Šai partijai 
īpaši uzsvērta  viena no pamatvērtībām – ģimeniskums. Valstij būtu 
jātiecas uz šo kristīgo politiku, uzdrošinos pat teikt, ka tai būtu jābūt 
vadošajai. 

Eiropā tā tiek ievērota, piemēram, Vācijā pēc kara tieši šīs politikas 
ievirze, valdot turpat 30 gadu, izdarīja milzu darbu – tā valsti pacēla 
no gruvešiem fi ziskā un garīgā nozīmē, samierināja gandrīz pēc 100 
gadu ilgušām domstarpībām divas valstis – Vāciju un Franciju.

Šāda partija ir milzīgs potenciāls spēks, nākotnes politikas 
iespēja.

- Kā jūs vērtējat pašreizējo vēlēšanu sistēmu – tās saistību ar 
piederību pie kādas partijas? Vai deputāta darbība tiek kaut kādā 
mērā ietekmēta sakarā ar šo piederību pie partijas – ierobežota, 
paplašināta vai kā citādi. Daudz tiek pieminēts fakts, ka tajās 
pašvaldībās, kurās pie vadības stūres ir Tautas partijas cilvēki, 
vieglāk ir piesaistīt, piemēram, kādus fi nansiālos līdzekļus.

- Piederība pie partijas – tas, no vienas puses, ir labi un pareizi. 
Vēlētāju apvienībām nav politiskās aizmugures, nav partijas biedru, 
tās ir mazskaitlīgas cilvēku grupas un  tiek veidotas tikai uz vēlēšanu 
brīdi. Partijā strādā profesionāli cilvēki, un tai jau ir valsts mērogs. 
Diemžēl satraucoša ir vēlme celt procentuālo barjeru, jo tā no 
politiskās arēnas iespējams izskaust mazās partijas. Līdz ar to netiktu 
ievērota katra indivīda politiskā griba. Šī partiju skaita ierobežošana 
no augšas nav pieņemama, jo tas nav demokrātiski. Galu galā pati 
dzīve – paši cilvēki, viņu izšķiršanās ir noteicošā.

Katrai partijai ir savas prioritātes. Ja „zaļie” iestājas par vidi, tad 
Tautas partija realizē liberālo politiku, un tā katras partijas deputāti 
pašvaldībā stingrāk ievēro šo savu politisko spektru, protams, 
balsojot arī par visiem citiem jautājumiem. 

Kā piemēru varu minēt – Kristīgā partija ir pret azartspēļu 
kultivēšanu un vienmēr balsos „pret”, kamēr citas partijas redz tajā 
fi nansiālu izdevīgumu, attiecīgi arī balsojot. Tātad partijas konkrētās 
politikas ievērošana ir būtiska. Jā, vēl par Tautas partiju runājot, pat 
no augstām tribīnēm atzīts, ka vairāk tiek piešķirts tām pašvaldībām, 
kurās valdošie ir šī partijas pārstāvji. To es sauktu par varas uzurpāciju. 
Klasisks absurda piemērs šajā ziņā ir Cesvaines skola. Cietēji taču ir 
vēlētāji, kad partijas savstarpēji stīvējas.

- Tiek ievēlēti cilvēki, kuri jau bijuši deputāti, un cilvēki, kuri 
par tādiem tikai kļūst. Kā tas ietekmē sadarbību? Iepriekšējās 
pieredzes faktoram ir kāda nozīme? Ar citiem cilvēkiem ieplūst 
jaunas idejas, citāds skatījums uz pagasta lietām?

- Jaunie nāk ar milzīgu enerģiju, gribu labot, mainīt. Iepriekšējiem 
situācija par to, ko patiešām ir iespējams izdarīt un ko nu nekādi šobrīd 
nepacelsim, ir puslīdz skaidra. Taču gadās pat tā, ka jauno deputātu 
ietekmē pieņemam pārsteidzīgus lēmumus. Bet pašvaldības maks 
nav bezizmēra. Par fi nansu prioritātēm ir nopietni jādiskutē, jāizsver 
un tikai tad jābalso. Laika gaitā iestrādājas visi deputāti, tomēr 
vienkārši un viegli nekas nenotiek. Tas ir atbildības jautājums.

- Cilvēki ir atšķirīgi, veidojas jauna komanda. Būdams tajās, 
kādu Jūs izdarītu salīdzinājumu. Jums taču nav vienalga, kādā 
komandā strādājat...

- Ar komandu ir tā, ka to arī nav ne vienkārši, ne viegli izveidot. 
Katrai partijai ir sava nostāja, savi principi. Galvenais ir ievēlēt 
priekšsēdētāju, jo no tā ir atkarīga pagasta virzība, mikroklimats 
darbinieku vidū, arī pozīcijas un opozīcijas, kas izveidojas 
priekšsēdētāja ievēlēšanas laikā, spēja sastrādāties. Komanda 
jāizveido no deputātu sešinieka, kas ir gatavi sastrādāties. Ievēlot 
priekšsēdētāju, veidojas pozīcija.

- Jūs esat strādājis vairāku pagasta pašvaldības priekšsēdētāju 
vadībā...

- Jā, un katra šī vadītāja darba stils ir ļoti atšķirīgs. Mani 
priekšsēdētāji ir bijuši Gunārs Vilde, Inese Danileviča, Inārs Beļinskis, 
Indriķis Teivāns un pašlaik Dzintra Maļinovska. Izvērtēt? Ideālu nav – 
katram ir savas stiprās un vājās puses. To vislabāk varētu novērtēt 
iedzīvotāji pēc darbiem, kas tad pie katra no šiem priekšsēdētājiem 
ir izdarīts.

Šajā sasaukumā padarīts ir ļoti daudz. Salīdzinot ar iepriekšējiem, 
visvairāk darba tiešām veikts tagad, ietverot šajos darbos arī 
plānoto.

- Ja notiktu pieredzes apmaiņa, kurā Jums jāpārstāv mūsu 
pagasta pašvaldība, ko Jūs Ķekavas pašvaldībā uzsvērtu kā vērtību, 
no kā pamācīties, pat pārņemt un ko gluži pretēji – novērtētu 
objektīvi kritiski.

- Mūsu pašvaldība ļoti lielus līdzekļus atvēl sociālajām vajadzī-
bām – pensionāriem, tiek paplašināts, iekārtojot vēl vienu stāvu, 
sociālās aprūpes centrs vientuļiem cilvēkiem. Nav daudz tādu 
pagastu, kas to var atļauties. Ievērota pat tāda tendence citiem 
cilvēkiem deklarēties Ķekavas pagastā, lai saņemtu dažādus pabalstus, 
piemēram, apkurei, dzīvojamo platību vai vēl kādu palīdzību. Tāpēc 
tagad ir pieņemts lēmums – vismaz viens gads ir jānodzīvo Ķekavā, 
lai pretendētu uz šo palīdzību.

Kritisku pat grūti pateikt...
-  Par pagasta fi nanšu izlietojumu dažādās jomās – tas kādreiz 

bija publicēts, par to varēja uzreiz izlasīt...
- Jā, naudas izlietojums tika pat ļoti sīki publicēts. Pašlaik ir 

iespēja iepazīties ar gada pārskatu. Izņemot no konteksta, cilvēkiem 
bieži liekas, ka kaut kāda summa ir milzīga, neadekvāta. Tikai visu 
skatot kopsakarībās (zinot, piemēram, cenu līmeņa svārstības), var 
redzēt, ka rezultāts ir pareizs. Katru pozīciju skaidrojot, būtu jāgatavo 
pārāk lieli pārskati. Pabalstu summu, dzīvokļu parādu publicēšana 
tika pārtraukta, jo tas saistīts ar cilvēka tiesību aizskaršanu un datu 
aizsardzības robežas pārkāpšanu.

- Ir pagājuši nu jau divi spraiga darba gadi. Ar ko no deputātu 
izdarītā šajā laikā Jūs patiesi lepojaties un, no otras puses, kas, 
Jūsuprāt, bijis pats grūtākais? Varbūt pat neizdevies vai izdevies 
tikai daļēji?

- Izdevies ir ļoti daudz. Jau bieži minētie asfaltētie ceļi, lēmumi 
par sākumskolas un pagastmājas celtniecību, bērnudārza „ Ieviņa” 
paplašināšana, Doles Tautas nama rekonstrukcija un kanalizācijas 
spiedvads, ko pašlaik būvē, un pavasarī vai vasarā tas sāks darboties. 
Tad būs iespēja pieslēgt daudzas apdzīvotas vietas, kur nepieciešama 
vai kur vēlas ierīkot kanalizācijas sistēmu. Visās privātmājās Eiropā ir 
centralizētais ūdensvads un kanalizācija. Tā ir vēl nākotne mums.

 Šis kanalizācijas spiedvads tad arī bija problemātiskākais. Domas 
dalījās. Vieni deputāti bija par lokālās attīrīšanas iekārtu, otri – par 
spiedvadu. Vispār šis process iesākās jau 1997. gadā, visos sasaukumos 
par to tika runāts, bet tikai 2007. gadā to īsti iedarbināja. Dažādi 
priekšsēdētāji arī dažādi izprata un uztvēra šo jautājumu. Pateicoties 
šī sasaukuma deputātu labajai gribai, projekts beidzot tika realizēts. 
Tajā izmantota, protams, Eiropas nauda, no pašvaldības budžeta 300 
tūkstoši Ls no kopējās projekta summas 2,4 miljoni Ls.

- Vai Jūs vienmēr piekrītat deputātu vairākuma balsojumam? 
Ja ne – kā rīkojaties?

- Vienmēr nepiekrītu, bet man nav bijis daudz jautājumu, kuros 
būtu jābalso „pret”. Šajā sasaukumā cenšamies pamatīgi diskutēt 
vairākās sēdēs, un tad iespējams atturēties, bet ne balsot „pret”. 
Manuprāt, tik krasi negatīvu lēmumu pašreizējā darbā nav bijis.

Agrāk kā opozīcijas deputāts esmu balsojis „pret”, bet tādu 
gadījumu nav daudz.

- Kā vērtējat pozīcijas un opozīcijas realitāti 11 deputātu vidū?
-  Šajā sasaukumā opozīcija vismazāk izjūtama, jo problemātiskie 

jautājumi tiek diskutēti. Galvenie jautājumi pagasta pašvaldības darbā 
ir opozīcijas rokās – Attīstības komiteja, arī pirmais priekšsēdētāja 
vietnieks ir no opozīcijas. Visā visumā tas ir nosacīts dalījums, citādi 
tam būtu jābūt ofi ciāli reģistrētam, bet tā tas nav.

- Jūs redzat, kā pagasta teritorijā strādā visdažādākās 
iestādes, uzņēmumi, to vadītāji. Lasīju kādā intervijā, kā pagasta 
priekšsēdētājs ārkārtīgi atzinīgi novērtē šo cilvēku iniciatīvas 
nozīmi pagasta darbā. Kā tas ir pie mums?

 Starp citu, vai ir kāds uzziņas materiāls, kurā visi tie ir nosaukti; 
ja cilvēkam ir interese vai vajadzība, cik vienkārši un ātri var iegūt 
informāciju par pagastu kopumā šajā aspektā? 

- Līdz šim pagasta vadība nebija aicinājusi  kopā uzņēmumu 
vadītājus. Šajā sasaukumā 2006. gada pavasarī tika saaicināti 
uzņēmēji uz kopus pasākumu, un notika savstarpēja iepazīšanās. 
Uz priekšdienām jādomā, vai šāda sanākšana vajadzīga katru gadu. 
Jājautā, ko domā paši uzņēmēji.

Publiskas informācijas no pašvaldības puses par uzņēmumiem 
nav. Ja ir interese, pašvaldībā ir iespējams to uzzināt.

- Tātad cilvēkam jādodas uz pagastu pēc šādām ziņām. Vai 
mūsdienu tehnoloģiju laikmetā nebūtu jāpiedāvā ērtāks uzziņu 
veids? Un kā Jūs vērtētu priekšlikumu mūsu pagasta avīzē ne tikai 
reklāmu veidā sniegt informāciju par iestādēm, uzņēmumiem u.c., 

bet ļaut katram no tiem izteikties, pastāstīt par sevi, savu darbības 
veidu...

- Tas ir, manuprāt, racionāls priekšlikums - informācijas 
apkopošana. 

Domāju, ka tā būtu laba rubrika – par kādu uzņēmumu katrā 
avīzē. Tas varētu arī piesaistīt potenciālus darbiniekus. Ne visi zina, ka, 
piemēram, Ķekavā ražo vannas. Ja būtu šāda informācija, tas nāktu 
par labu visiem. Mēs vienkārši labāk iepazītu savu pagastu.

-  Ja cilvēki vēršas pie Jums kā pie deputāta personīgi, kas 
ir tas, ar ko tad mūsu vēlētājiem visgrūtāk tikt galā un kā varat 
palīdzēt?

- Pie manis visvairāk nāk ar tām problēmām, kas saistītas ar 
būvvaldes jautājumiem. Cilvēki laikā nesaņem atbildes uz saviem 
iesniegumiem. Bieži cilvēks nesaprot, kāpēc nav šīs atbildes, kāpēc 
papildus ir kaut kas jādara, ja iepriekš tas nav paredzēts un par to 
nav brīdināts. Te ir runa arī par lēmumu pieņemšanas godīgumu, 
jo diemžēl ir jāseko, lai to pieņēmēji strādātu atbilstoši likumam un 
neprasītu vairāk, kā likumā paredzēts. 

Tāpat arī ir gadījumi, kad pašvaldības darbinieki mēdz sniegt tikai 
noraidošu atbildi, un cilvēki lūdz palīdzību, lai izprastu, kāpēc šāda 
atbilde sniegta. Tad es personīgi eju pie ierēdņiem un interesējos – 
kāpēc. Jā, darbinieki to uztvēruši kā manu subjektīvu interesi, bet 
cilvēks ir uzticējis man noskaidrot objektīvo lietas būtību.

Protams, ir izdevies šādus jautājumus atrisināt. Ir jābūt ievērotai 
likuma prasībai, un ierēdnim nedrīkst būt citādu prasību. Pilnīgi 
izslēgtai jābūt kaut kādai subjektīvai nepatikai no ierēdņa puses, 
taču ar nožēlu jāatzīst, ka tāda dominē ne vienu reizi vien. Tā mēdz 
notikt arī tāpēc, ka likumdošana pati nav sakārtota, un tad pieeju var 
traktēt vai, vienkāršāk sakot, pagriezt tā, kā iegribas... Bet palīdzēt kā 
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājam – tas jau ir mans deputāta amata 
darbs.

- Mūsu vēlētājiem būs jāizšķiras, kad tiks vēlētas novadu 
domes. Jūsu attieksme pret šo jauninājumu valsts dzīvē. Vai 
biļetenā būs arī Jūsu vārds?

- Pēc būtības Ķekavas pagasts ir ļoti liels. Tas būtu varējis pastāvēt 
arī viens pats. Mēs varējām funkcionēt. Tagad ir lēmums, ka ar 
Daugmali jāapvienojas. Vēl paliek jautājums par Baložiem.

Taču Vēlēšanu likums nav īsti korekts – virs 20 tūkstošiem 
iedzīvotāju teritorijā atkal spēkā piecu procentu barjera.

Šo jauninājumu par lielāku novadu izveidi nosaka arī Eiropas 
prasības. Mans viedoklis – novadu izveide nedrīkstētu notikt 
piespiedu kārtā, bet tai būtu jānotiek, ievērojot brīvprātības principu. 
Ja pašvaldības pašas ir gatavas iet kopā, lai notiek, bet, ja ne – tad tā 
arī atstāt. Tāpat nepieciešams pamatīgs izskaidrošanas darbs, lai šie 
procesi notiktu loģiski.

Vēlēšanās Kristīgi demokrātiskā partija startēs, un tātad es 
arī. Kristīgā politika ir jāturpina, tai ir jābūt, un no vēlētājiem būs 
atkarīgs, vai viņi vēlēsies, lai mēs strādājam arī novada domē. Pēc 
būtības katrs kristītais mēs esam arī kristietis. Liberālā politika ir 
bez ierobežojumiem – tā atļauj visu. Kristīgā politika nozīmē vēlmi 
un cenšanos, un iespēju ievērot morāli. Kristīgās vērtības ir mūžīgas 
vērtības. Kristīgā politika neaicina uz baznīcu, tie ir cilvēki, kas atzīst 
šīs kristīgās vērtības un darbojas politikā. Mūsu politika ir morāli un 
sociāli atbildīga politika. Politika, kas ir kā instruments šīs atbildības 
īstenošanai.

- Šī intervija būs avīzes „Mūsu Ķekava” 101. numurā. Jums ir 
ekskluzīva iespēja pirmajam veltīt „jubilārei” kādus vārdus...

- Man ir prieks, ka Ķekavas avīze pastāv, ka pašvaldība atvēlējusi 
līdzekļus, lai to aizvestu līdz katrai mājai, ka daudz labas, vērtīgas un 
interesantas informācijas saņem mūsu iedzīvotāji. Paldies redaktorei 
Guntai. Ir izveidota redakcija, kas atbildīgi dara savu darbu. Apsveicu 
„Mūsu Ķekavas” veidotājus, vēlu turpmāku izaugsmi. Lai joprojām 
izdodas!

- Deputāts gribot negribot ir publiska un mums, vēlētājiem, 
svarīga persona. Tādēļ vēlme zināt par šādu cilvēku ko vairāk ir 
gluži saprotama, vai ne?

Kāds ir jūsu vērtējums par šodienas Latvijas politiskās dzīves 
norisēm?

- Manu vērtējumu izsaka nesenais cilvēku mītiņš pie Saeimas un 
Doma laukumā. Tauta nav apmierināta. Politika ir jāmaina. Šobrīd viss 
notiek tās pašas koalīcijas ietvaros, politiķi nav gatavi piesaistīt citus 
spēkus.

Politikas virzību izšķirs nākamās pašvaldību vēlēšanas, Saeimas 
vēlēšanas. Tad nākotnes virzība būs pašu cilvēku rokās. Ja vēlēšanas ir 
godīgas, ievēlēti tiek tie cilvēki, kurus sabiedrība vēlējusies redzēt kā 
savus priekšstāvjus, un deputātiem ir jāatrod savā darbā kopsaucējs. 
Vēlētājiem ir jāzina cilvēks, par kuru viņi ir gatavi vēlēt, jo primārais ir 
cilvēks – tas, vai viņš ir spējīgs izpildīt dotos solījumus.

- Kā Jūs pavadāt vislabprātāk savu brīvo laiku?
- Brīvā laika ir ļoti maz. To pavadu savā dārzā. No tā laika, kad 

audzēju daudz puķu, vēl saglabājušās tulpju, gladiolu šķirnes. Tā 
dārzs prasa darbu un dāvā skaistumu. 

- Ja jāpieņem kāds svarīgs lēmums Jūsu dzīvē, vai to izdarāt 
vienatnē vai arī pārrunājat ar kādu sev tuvu cilvēku? Šādas 
pārrunas ietekmē lēmuma pieņemšanu?

- Protams, es to nedaru viens. Būtiskie lēmumi tiek pārrunāti 
ģimenē, un rezultāts tiek saskaņots.

- Kādreiz populārs bija jēdziens „spēka avoti”. Kas ir Jūsu 
dzīves spēka avoti ?

- Regulāri eju uz baznīcu. Pēc būtības – tā ir ticība Dievam.
- Ko Jūs cilvēkos vērtējat visaugstāk un kas Jums nav cilvēkā 

pieņemams?
- Cilvēkā jābūt vērtību kopumam, ko izsverot visaugstāk vērtēju 

ticību Dievam, saviem spēkiem, savam darbam, cilvēka godaprātam. 
Ticība, cerība, mīlestība – tās ir trīs lietas, uz ko balstās cilvēciskās 
attiecības.

Nepieņemami, ja cilvēks nav godīgs, netur solījumus un ja viņam 
nevar uzticēties.

- Kas, Jūsuprāt, ir laime?
- Mana ģimene un dzīve harmonijā ar sevi un apkārtējo pasauli.

 Interviju sagatavoja SILVIJA ZĪTARE 

“Tā ir arī mana atbildība”
Intervija ar pagasta padomes deputātu Daini Jansonu

“Ievēlot 
deputātu, 

primārais ir 
cilvēks – tas, vai  

viņš ir spējīgs 
izpildīt dotos 

solījumus”
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NODOTS SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI
Viesu mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā “Dagas-2”

Gruntsūdeņu līmeņa celšanās, kā arī lietus un sniega 
kušanas ūdeņu novadīšana ir kļuvusi ļoti aktuāla vispārīgo 
klimata pārmaiņu ietekmes rezultātā un sagādā nopietnas 
problēmas mūsu pagasta apbūvēto teritoriju iedzīvotājiem.

Lauksaimniecības zemes neapsaimniekojot, bet intensīvi 
apbūvējot, ir izmainīts zemes hidroloģiskais režīms, tāpēc 
daudzviet ir vērojama gruntsūdeņu celšanās vietās, kur tā 
agrāk nenotika. Bojātas vai neiztīrītas drenāžas sistēmas dēļ 
ir nepietiekama gruntsūdeņu novadīšana. Vienas meliorācijas 
sistēmas dažādi posmi ir nonākuši dažādu īpašnieku 
apsaimniekošanā, kuri, atkarībā no saimniekošanas veida, tās 
apsaimnieko vai nē. Īpaši slikta situācija šobrīd ir Katlakalnā un 
arī Ķekavas centrā.

„Meliorācijas likuma” IV nodaļas 21.pantā teikts, ka 
koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un 
uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie 
valdītāji.

Nepietiekama lietus ūdeņu novadīšana un gruntsūdens 
līmeņa paaugstināšanās negatīvi ietekmē būvju pamatus, ir 
iespējama teritoriju pārpurvošanās, pagrabtelpu applūšana. 
Notiek dzeramā ūdens kvalitātes izmaiņas akās. Tas nenotiek 
uzreiz, bet pakāpeniski vairāku gadu laikā.

Ministru Kabineta noteikumos Nr. 272 „Meliorācijas 
sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” teikts, ka 
meliorācijas sistēmas izmanto, neiespaidojot ūdens režīmu 
cita zemes īpašnieka zemē.

Lai novērstu gruntsūdens līmeņa celšanos, noteikti 
jāsaglabā visi esošie meliorācijas grāvji un dabīgās ūdensteces, 
iekļaujot grāvjus vienotā ūdens noteces sistēmā. Zemes 
īpašniekiem regulāri jāveic grāvju uzturēšanas darbi – jāizcērt 
krūmi, jāizpļauj zāle un niedres, jāiztīra grāvja gultne, jānojauc 
bebru uzbūvētie dambji, jāiztīra caurtekas zem ceļiem.

Projektējot jaunu ēku būvniecību, situācijās, kad esošos 
grāvjus nav iespējams saglabāt, būvprojektā jāparedz cits 
risinājums lietus ūdeņu un gruntsūdeņu savākšanai un 
novadīšanai tā, lai netiktu pasliktināta meliorācijas sistēmas 
darbība gan savā, gan blakus esošajos zemes gabalos, un 
izjaukta virszemes, lietus un gruntsūdeņu dabiskā notece no 
tiem.

 SIGITA VARIKA,
vides aizsardzības speciāliste

GRĀVJI – TAS IR NOPIETNI!

Aicinām Ķekavas pagasta iedzīvotājus, kā arī personas, kurām Ķekavas pagasta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, izteikt savu 
viedokli un līdz 2008. gada 10. martam rakstiski iesniegt vai nosūtīt savas atsauksmes 
Ķekavas pagasta būvvaldei (Gaismas iela 19, K- 9, Ķekava, Rīgas rajons, LV-2123).

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

Atsauksmes, kas iesniegtas pēc 10. marta, netiks ņemtas vērā.

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 
25.01.2008. lēmumu, nodota publiskai 
apspriešanai būvniecības ierosinātāja Āra 
Bērziņa un Daces Bērziņas viesu mājas 
būvniecības iecere Ķekavas pagastā, 
nekustamajā īpašumā „Dagas-2” (kadastra 
numurs 8070 010 0062).

VIDE

Var redzēt: katram krastam savs īpašnieks.

Bez saimnieka rokas....

Caur nekoptiem brikšņiem...

Tāds izskatās sakopts grāvis!
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CILVĒKS SAVĀ PAGASTĀ

ĀBELĒM IR STIPRAS SAKNES
IZGLĪTĪBA

„Man dzīvē ir veicies. Esmu dzīvojis ļoti labā laikā, kad 
nav karu un citādu briesmu. Nu ja, izņemot tās barikādes. 
Laikam jau ik pa laikam vajag ko tādu... tādu kā mācību. 
Lai novērtējam, kā dzīvojam, ko mūsu maizīte maksā,” tā 
svētdienas pēcpusdienā, atrauts no mājas remontdarbiem, 
lai parunātos ar mani, viesmīlīgi sarūpējis lielu garšīgas kafi jas 
tasi, saka Ivars Mangulis.

Iemesls, lai satiktos, bija komentārs „Mūsu Ķekavas” 
iepriekšējā numurā par černobiliešu Goda zīmes piešķiršanu, 
un viens no saņēmējiem – arī Manguļa kungs. Gribējās 
uzzināt ko vairāk. 

Tie, kuriem jāpalīdz, nav tālu jāmeklē.
Kaut arī šajā ziņā mans sarunas biedrs bija visai lakonisks, 

tomēr būtisko sapratu – viņa personā palīdzīga roka un 
atsaucīga sirds tikusi tiem cilvēkiem, kuriem palīdzība ir 
vairāk kā vitāli nepieciešama. „Viss atkarīgs no cilvēkiem, 
kas tev apkārt, viens tu vari izdarīt maz vai neizdarīt neko, 
no cilvēkiem un tikai no viņiem” – šī doma tika vēl un vēlreiz 
uzsvērta. Māris Šops bijis tas, kas sasaistījis ar šo Latvijas 
savienību jeb „ievilka Černobiļas organizācijā”, un par tās 
vajadzību „ne mirkli neesmu šaubījies, esmu pabalstījis 
gan no mūsu darba kolektīva, gan no sevis personīgi”. Tā ir 
brīvprātīga organizācija, kas atbalsta šos nelaimē nonākušos 
ļaudis, rūpējas par viņiem. Ir panāktas atlaides pie ārstiem, ir 
panākts, ka šādu atbalstītāju nav mazums – „arī lieli cilvēki 
te ir”. Tik Ķekavā gan atbalstāmo nav vairs daudz... Klusuma 
brīdis mūsu sarunā. Var jau apiet asas, nepatīkamas, traģiskas 
dzīves puses, bet vai tāpēc tās izzūd, to nav? Varbūt labāk 
apzināties, ka mums allaž blakus ir lielāka nelaime, kā šķiet 
mūsējā, un ka mēs katrs varam būt gan atbalstītājs, gan 
atbalstāmais. Dzīve ir tik neparedzama... „Ja ir nauda, tad 
kaut ko vajag atbalstīt,” Ivars Mangulis par to ir pārliecināts.

“Man apkārt ir cilvēki, un bez viņiem nekādi”.
Gan no mūža, gan rakstura, gan tik daudz reižu 

pieminētajiem dažādajiem dzīves gaitā satiktajiem un 
draugu vai vienkārši labu cilvēku kārtā saliktajiem ļaudīm 
iznācis tas Ivars Mangulis, par kuru ne viens vien zina sacīt, ka 
„goda vīrs”. ”Mūža lielākā daļa man noritējusi Ķekavā un starp 
labiem cilvēkiem. Saproti, Silva, ja tev ir daudz labu draugu, 
tu vari būt laimīgs cilvēks. Man ir laimējies,” sirdi sildoši 
un sirsnīgi izskan vārdi no ārēji paskarbā vīra ar smagām, 
sastrādātām rokām. Un tieši tā viņš runā par viņiem visiem.. 
Par Bluķi Ojāru, kurš latviešu cilvēkus kolhozam piesaistīja 
un ar savu mūžu arī ir nopelnījis sava pagasta atzinību. Par 
brāli Valdi, kas augļu dārzu ar mīlestību kopis un kopā ar kuru 
Ivars 41 gadu vienā darba vietā – augļu dārzā – nostrādājis 
un no kura šo plašo darba lauku arī pārņēmis. Par Geku 
Pēteri, kurš šodien deputāts un biznesā „par mani stiprāks”, 
un joprojām godprātīgs cilvēks un uzticams draugs. Kad 
90 – tajos gados „ļoti grūti klājās”, palīdzēja Krejānes Ineses, 
Šopa Māra  atsaucība. 

Par savu brigādi tagad jau savā augļu dārzā, kurā pašam 
„n- tie amati, jo pats ir agronoms, priekšnieks, sagādnieks, 
elektriķis, mehanizators un vienkārši strādnieks”, Ivara 
kungs runā ar dziļu cieņu, es pat teiktu, godbijību:” Man ļoti 
palīdzējusi Veneranda Cīrule, kas līdz šim brīdim tos svarīgos 
papīrus grāmatvedībā kārto. Bez viņas es strādāt nevarētu. 
Esmu I klases mehanizators, un ne man tos skaitļus pa vietām 
salikt. Tie ir mani pamata cilvēki – Veneranda, Skaidrīte 
Liepkalne nu jau kuros gadus, Ilze Biļinska, Aija Vancāne un 
citi. Brālis, ar kuru kopā plecs pie stipra pleca, tagad pensijā, 
bet bites gan vēl pieskata un apkopj.” 

Tad dzirdu ko tādu, kas pirmajā brīdī šķiet brīnišķīgi, bet 
nobeigumā – jocīgi. Manguļa kungs pavisam nopietni stāsta, 
ka sen jau gribējis savus cilvēkus īpaši atalgot, pateikt paldies, 
palutināt, vienalga, kā to nosauc. Nu ir izdevies, jo pagājušais 
gads „bija tik labs gads, ka no viena stāda ne kilogramu, 
bet trīs četrus kilogramus kāpostu novācām.” Tagad biļetes 
nopirktas, lai visi kolektīva cilvēki kopā februāra vidū uz Ēģipti 
dotos. Ceļazīme tiek apmaksāta, bet „tiem, kas nebrauks, 

izmaksāsim ļoti mazu prēmiju.” Lūk, šo piezīmi dzirdot, tad 
arī saausos. Paskatos – Ivara kunga sejā rotājas tāds viltīgs 
smaids:” Jādraud. Kā citādi mūs kopā visus uz turieni dabūt? 
Nostrādājušies tā, ka pasaule pēc viņiem sailgojusies.” Piekrītu, 
ka skaista doma – kaut par varītēm... Pasaule jāredz, un nav ko 
gaidīt priekš tam kādus labākus laikus.

Caur ērkšķiem.... līdz kāpostiem...
Kā ir virzījies tas darbs, ko šodien lepni par uzņēmējdarbību 

sauc? Saka arī – ko nu  par tiem uzņēmējiem... Ivars Mangulis 
atkal nosmaida. Smaids, man liekas, tik nav vairs šķelmīgs, 
bet paskumjš. Šodien jau varot iztikt. Ļoti grūti bija 1991. un 
1992. gadā. Ienāca preces no ārzemēm. 50 tonnu ogu, 200 
tonnu ābolu – viss bija jālikvidē. Ogu kombains - jāpārdod. 
Slēdzām līgumus ar bērnudārziem, skolām, „Dālderiem”, ar 
„Spilvu” un Baldones un Juglas pansionātiem. Citādi būtu 
izputējuši. Visur katru gadu konkursi izturēti -„ļoti grūti gadi 
tie bija.” Tāpēc nav vairs ogu, palikušas vēl zemenes, āboli, bet 
pamatā bija jāpāriet uz dārzeņiem. Septiņi akcionāri nodibināja 
SIA, no tiem palikuši trīs, citi izveidoja savu biznesu.

Īsts darbacilvēka lepnums jūtams, kad viņš saka:” 15 veidu 
dārzeņus audzējam. Divus pagrabus uzbūvējām. Veco, kas bija 
uz privātzemes, nācās zaudēt. Liels darbs ir ielikts.” Izrādās, 
konkurenci izturēt varēja ar skābētajiem kāpostiem.” Dabūjām 
sertifi kātu, tagad varu kaut uz ārzemēm sūtīt. Taču sākumā 
nedrīkstējām skābēt. Nāk viens inspektors pēc otra, katra vizīte 
naudu maksā, bet rezultāta nekāda. Tad man viens čoms saka- 
tā neiet cauri, iztaisīsim vienreiz, kā vajag, kā uzņēmumā. Tā 
arī izdarīju. Uztaisīju kā uzņēmumā ar visām garderobēm un 
tualetēm. Komisija pieņēma, un tagad viss OK.” 

Klausos un domāju, ak Dievs, kādiem pārdzīvo jumiem, 
kādam smagam ikdienas gadu darbam bijis jāizbrien cauri 
un kāds rūdījums jādabū, lai šodien rāmi sacītu, ka „esam 
apmierināti.” Lai gan tās Eiropas naudas mazie uzņēmumi 
diemžēl nedabū. „Piemērs no pašu dzīves: brāļadēla 
saimniecībā iepirkām tehniku, jo valsts solīja – 25% atmaksās, 
zinājām, ka būs vēl kompensācijas nauda par sausumu, 
un, ja vēl atmaksā, tad varam atļauties. Ieguldījām. Atpakaļ 
nesaņēmām neko. Lielie kļūst lieli, mazie... Melnā tirgus ēnu 
ekonomika tāpat nekur nav zudusi.Bet vecie cilvēki, kas darīja 
lauku darbus, aiziet. Jaunie nenāk.” 

“Es esmu latvietis. Te ir manas mājas.”
Tad varbūt tomēr tajos vecajos laikos bija drošāk, stabilāk, 

sakārtotāk? „Nē...nē... es paturēšu šos pašus. Latvija iet uz 
priekšu, atpakaļceļa nav. Tautas frontē no pirmās dienas biju, 
barikādēs arī biju.. Piedzimu Kacēnu pagastā uz robežas starp 
Latviju un Krieviju, tur mans tēvs apglabāts, vīza jākārto, lai 
pie viņa uz kapiem aizbrauktu. Līdzko bija izdevība, es tiecos 
uz Latviju un aizbraucu no turienes. Es esmu latvietis. Te ir 
manas mājas Ja es būtu jauns, uz Īriju arī nebrauktu.. Nauda 
nav galvenais.”

Istabā priecīgs pie vectēva pieskrien mazdēls. Vecmāmiņa 
auklē otru. Mājās pārnāk viens no znotiem. Un var just, ka 
tā ir labi. Ģimene ir kupla un kopā. Abas meitas izmācījušās 
augstskolās, znoti strādā Rīgā. Abi kopā ierīkojuši kvadrociklu 
trasi tepat pie apvedceļa, jāpagaida pavasaris, un tad 
darbošanās sāksies ar pilnu jaudu. Dzīve rit savu gaitu, un 
rūpju ir un būs vēl gana:” Jaunā paaudze kaut ko zaudē. 
Mazajam 10 mēneši, un jau rociņas pie kompjūtera sniedzas. 
Otram pieci gadi, un tu jūti, ka tā jau ir personība. It kā labi. 
Bet vai bērni zinās lauku? Lauku darbus? Kā smaržo zemeņu 
lauks? Kas izaug no tā mazā, trauslā stādiņa? Vai augļu dārzs 
būs jaunajiem vajadzīgs?”

Tā runāja uzņēmējs. Es tomēr nesauktu viņu šādi. Tā runāja 
zemnieks. Cilvēks, kam koku un augu lauks ir viņa dzīve, 
ierakstīta viņa sastrādātajās rokās un pamatīgajā domāšanā. 
Es īsti nevaru iedomāties, kā jājūtas tad, kad saproti – tavs 
darbs, tavi darba augļi - tiešā un pārnestā nozīmē – nav 
vajadzīgi. Un cik sīkstam un savam darbam uzticīgam jābūt 
tādam cilvēkam. Lai zemenes nebūtu tikai peļņas līdzeklis. Lai 
ābeļu liktenis būtu tikpat svarīgs kā visa dzīvā liktenis. 

Ja tomēr uzņēmējs, tad viens gudrs uzņēmējs, kas zina, ka 
nauda jau ir tik tāpēc, lai to tērētu, arī palīdzot citiem. Laikam 
jau dabas dāsnumam ir brīnišķas spējas. Iezagties cilvēka sirdī. 
Padarīt mūs dāsnākus. Bet varbūt laimīgākus?

Ivars Mangulis arī 16 gadus deputāts savulaik bijis. Izvētīt 
darbus prot un saka, ka mūsu pagasts strādā labi. Ceļi top, 
ceļmalas sakārtotas, apgaismojums Odukalnā arī. Ja tā uz 
priekšu – tik pa objektam, tad jau kārtība būs. Bet “ pažarnieku 
depo gan vajag. Tas nekur neder, ka tāda nav. Jāatrod tā 
naudiņa kaut vienai mašīnai, telpas tikpat kā ir, cilvēki arī. Tas 
noteikti jāizdara.” Pats 5. februārī pensijā iet taisās, bet vasarā 
sievai 60 gadu balli rīkos. Plāni lieli.

Tā kā būtu pateikts gandrīz viss runātais. Kaut kas vēl 
palicis – tas, ka nebija sūdzēšanās, nebija pārmetumu vai 
vainīgo meklēšana. Par darba sūrmi – jā. Par bažīgo lauku 
nākotni – jā. Par saviem Ceļabiedriem mūža gaitā. Un par to, 
ka darbs ir mūžīgs kā Piena Ceļš. Kā ābolu smarža. Kā skābu 
kāpostu aizdara spēks.

Ar Ivaru Manguli sarunājās SILVIJA ZĪTARE

aicina mācīties 
  1. klasē;
  Sākumskolas 2. līdz 4. klasē;
  Pamatskolas 5. – 9. klasē. 

Apgūstam licencētu un akreditētu pamatizglītības 
programmu. Pie mums īpaši:

 Klasē vidēji mācās 13 skolēni
 Angļu valoda katru dienu no 1. klases
  Pamatskolas klasēs angļu valodas sarunvaloda pie 
profesora  Dž. Allarda

 Vācu valoda divas stundas nedēļā, sākot ar 3. klasi
 Krievu valoda divas stundas nedēļā, sākot ar 5. klasi
 Datorzinības 5.-9. klasei viena stunda nedēļā 
 Koris 5. - 9. klasei
  Individuālas konsultācijas visos mācību priekšmetos 
pēc nepieciešamības

  Vizuālās mākslas, keramikas, datorzinību pulciņš 
1- 4. kl.

 Ansamblis 1. – 4. kl. un 5. – 9. kl.
  Skolas avīze “Ziņu Blusa”, skatuves runas pulciņš 
5.-9. klasē

 Starptautiski projekti
 Kopīgi izglītojoši pasākumi un aktivitātes no 1. – 9. kl.

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

Ķekavas vidusskola aicina pieteikt bērnus 
2008./2009.m.g. 1. klasē.

Iestājoties 1. klasē, nepieciešami  šādi dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecība;
2) medicīniskā karte (veidlapa 026/u)  un profi laktisko 

vakcināciju karte (veidlapa 027/u):
3) izziņa, ka bērns apmeklējis obligāto sagatavošanu 

pamatizglītības apguvei;
4) izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
Iesnieguma veidlapa par iestāšanos skolā un ētikas vai 
kristīgās mācības izvēli aizpildāma skolā. Dokumentus var 
iesniegt Ķekavas vidusskolā vai sākumskolā katru darbdienu 
no plkst. 9 līdz 15.
Uzziņas pa tālr. 67937007, 67937005.
Bērnus, kuri dzīvo Valdlauču, Plakanciema, Dzērumu 
virzienā, uz skolu un no skolas ved bezmaksas autobuss.

Ķekavas vidusskola aicina pieteikt  
2008./2009.m.g. piecgadīgo un sešgadīgo 

sagatavošanas grupā bērnus, 
kas dzimuši 2002. – 2003. gadā.

Iestājoties nepieciešami  šādi dokumenti:
1)  bērna dzimšanas apliecība;
2)  medicīniskā karte (veidlapa 026/u)  un profi laktisko 

vakcināciju karte (veidlapa 027/u):
3)  izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
Iesnieguma veidlapa par iestāšanos sagatavošanas grupā 
aizpildāma skolā.
Dokumentus var iesniegt Ķekavas vidusskolā vai sākumskolā 
katru darbdienu no plkst. 9 līdz 15.
Uzziņas pa tālr. 67937007, 67937005.
Bērnus, kuri dzīvo ārpus Ķekavas centra, uz skolu un no 
skolas ved skolas autobuss (bezmaksas)

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA

Privātskola 
“Gaismas tilts’97”

Stabilas zināšanas mācību priekšmetos būs labs 

priekšnosacījums tālākai veiksmei

Privātskola “Gaismas tilts’97”
aicina pieteikties 

bērnus vecumā no 5 līdz 6 gadiem
sagatavošanas klasē

2008./2009.mācību gadam.
Katru dienu mācīsimies  

   latviešu valodas un matemātikas elementus,

   zīmēsim,

   veidosim,

  dziedāsim,

  dejosim,

  mazliet runāsim angliski

pēc piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās 
pirmskolas izglītības programmas.

Tālrunis 937884, 29117175.
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INFORMĀCIJA

Par apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma 
ceļa zīmju, horizontālo apzīmējumu 

un rīkojuma ceļa zīmju uzstādīšanu un 
izvietošanu Ķekavas pagastā, 

Valdlaučos un Ķekavas ciematā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un „Ceļu satiksmes likuma” 38.panta 

2. un 3.punktu, Ķekavas pagasta padome nolēma:

1.  Apstiprināt apstāšanās un stāvēšanas aizlieguma ceļa zīmju izvietošanu un horizontālo apzīmējumu 
uzstādīšanu apdzīvotā teritorijā „Valdlauči” sekojošās vietās:
1.1.  Izstāžu ielā pie mājas Nr.8 uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts” kopā ar papildzīmi 

Nr. 823 „Darbības laiks” – „Otrdienās 6.00 – 18.00” – kopā 2 gab.
1.2. Izstāžu ielā pie mājas Nr.6 uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts” – kopā 4 gab.;
1.3.  Cītaru ielā pie mājas Nr.8 uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts” kopā ar papildzīmi 

Nr. 823 „Darbības laiks” – „Otrdienās 6.00 – 18.00” – kopā 23 gab.
1.4.  Jaunatnes ielā pie mājas Nr.7 uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts” kopā ar papildzīmi 

Nr. 823 „Darbības laiks” – „Otrdienās 6.00 – 18.00” – kopā 8 gab.
1.5.  Izstāžu ielā mājas Nr.5 galā uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts” kopā ar papildzīmi 

Nr. 823 „Darbības laiks” – „Darbadienās 8.00 – 20.00” – kopā 2 gab.
1.6.  Atpūtas ielā pie mājas Nr.5 uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts” – kopā 4 gab. 
1.7.  Cītaru ielā pretim mājai Nr.3 uzstādīt ceļa zīmes Nr. 326 „Apstāties aizliegts” – kopā 2 gab. 
1.8.  Mājas Nr.3 galā, pie atkritumu konteineru novietnes uzstādīt ceļa zīmi Nr. 326 „Apstāties 

aizliegts” – kopā 1 gab. 
1.9.  Meistaru ielā, posmā no mājas „Valdlauči – 1” līdz mājai „Ērgļi” vienā ceļa malā uzstādīt ceļa zīmes 

Nr. 326 „Apstāties aizliegts” – kopā 2 gab.
1.10.  Jaunatnes ielā, pie mājām „Valdlauči – 1” un „Valdlauči – 3” abās ielas pusēs uzstādīt ceļa zīmes 

Nr. 326 „Apstāties aizliegts – kopā 4 gab.
1.11.  Jaunatnes ielā, mājas „Valdlauči – 1” galā pie atkritumu konteineru laukuma uzstādīt horizontālo 

ceļa apzīmējumu „Dzeltenā līnija”;
1.12.  Jaunatnes ielā, mājas „Valdlauči – 4” galā uzstādīt horizontālo ceļa apzīmējumu „Dzeltenā 

līnija”;
1.13.  Izstāžu ielā, mājas Nr.6 galā pie veikala „Valdlauči” uzstādīt horizontālo ceļa apzīmējumu 

„Dzeltenā līnija”;
1.14.  Pie mājas Nr.7 gar ieejām divās kāpņu telpās uzstādīt horizontālos ceļa apzīmējumus „Dzeltenā 

līnija”.

2.  Apstiprināt Rīkojuma un Norādījuma ceļa zīmju uzstādīšanu apdzīvotajā teritorijā „Valdlauči”:
2.1.  Jaunatnes ielā un Meistaru ielā uzstādīt ceļa zīmes Nr. 414 „Gājēju ceļš” – kopā 3 gab.
2.2.  Jaunatnes ielā, Cītaru ielā, Atpūtas iela un Meistaru ielā uzstādīt ceļa zīmes Nr. 528 „Dzīvojamā 

zona” – kopā 4 gab.

3.  Apstiprināt Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšanu apdzīvotā teritorijā „Valdlauči”
3.1.  Jaunatnes ielā, Cītaru ielā un Atpūtas ielā pie pieslēguma valsts ceļam – Bauskas iela, uzstādīt 

aizlieguma ceļa zīmes Nr. 306 „Kravas automobiļiem braukt aizliegts” – kopā 3 gab.

4.  Apstiprināt ielu un ceļu horizontālo apzīmējumu, un aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšanu Ķekavas 
ciematā.
4.1.  Gaismas ielā 19, gar māju Nr.9 un Nr.8 uzstādīt visā ielas garumā ielas horizontālo apzīmējumu 

„Dzeltenā līnija” gar abām ielas pusēm, no mājas nr.9 gala līdz mājai Nr.10
4.2.  Laukumā, mājas Nr.8 galā, uzstādīt ielas horizontālo apzīmējumu „dzeltenā līnija”, uzstādot 

papildus ceļa zīmi Nr.532 „Stāvvieta”, ar papildzīmi Nr.805 „Darbības zona”, papildzīmi Nr. 823 
„Darbības laiks” un papildzīmi Nr. 842 „Pārējā papildinformācija” – kopā 3 gab.

4.3.  Nākotnes ielā, pretim t/c „Dālderi” ielas vienā pusē, posmā no stāvlaukuma pie Doles Tautas 
nama, līdz pagriezienam uz Skolas ielu, uzstādīt ceļa zīmi Nr. 326 „Apstāties aizliegts” – kopā 
2 gab.

Grozījumi Ķekavas pagasta 2005. gada 
2.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.13/2005 "Sabiedriskās kārtības 
noteikumi Rīgas rajona Ķekavas pagastā"

Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14. un 43.panta  pirmās daļas 4.punktu.

Ķekavas pagasta padome nolēma: izdarīt Ķekavas pagasta 2005.gada 2.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.13/2005 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgas rajona Ķekavas pagastā" šādus 
grozījumus:

1.  Izteikt 1.5. punktu šādā redakcijā:
"1.5. Par noteikumos paredzētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu Ķekavas pašvaldības administratīvā 
komisija vainīgajai personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 26.pantu.

2.  Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā administratīvi sodāmas darbības, piemērojot brīdinājumu 
vai uzliekot naudas sodu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.pantu.

3.  Papildināt saistošos noteikumus ar 2.19.punktu:
"2.19. Trokšņošana vai trokšņa pieļaušana, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā 
atrašanās vietas, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav 
saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Ķekavas pagasta padomes izpilddirektoru."

4.  Papildināt saistošos noteikumus ar 2.20.punktu:
"2.20. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošana laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots ar 
Ķekavas pagasta padomes izpilddirektoru."

5.  Papildināt saistošos noteikumus ar 2.21.punktu:
"2.22. Transporta līdzekļu, kas nav tehniskā kārtībā, novietošana un turēšana ilgāk par 1 mēnesi 
daudzdzīvokļu māju pagalmos vai to pieguļošajā teritorijā, kur nav norāde "Autostāvvieta"."

Saistošie noteikumi Nr. 23/11/2007

Nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu 
un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu. 
Apstiprināti ar Ķekavas pagasta padomes 2007.gada 23.novembra sēdes 
lēmumu ( protokols Nr.26, 3.2.§)

1. Būvatļaujas saņemšana

Nr.
p.
k.

Nodevas objekts

Nodevas likme ( latos )

Pilna 
likme

Pie būves 
projekta 
akcepta 

būvvaldē

Saņemot 
būv-

atļauju

1 2 3 4 5

1. Mazstāvu vienģimenes un dvīņu dzīvojamo 
ēku, dārza māju jaunbūve :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,10

15,00
0,04
6,00

0,06
9,00

2. Mazstāvu vienģimenes un dvīņu dzīvojamo 
ēku, dārza māju rekonstrukcija, renovācija, 
restaurācija:
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,05

10,00
0,02
4,00

0,03
6,00

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 
jaunbūve :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,05

50,00
0,02

20,00
0,03

30,00
4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo 

ēku jumta un koplietošanas telpu  
rekonstrukcija, renovācija :
- par katru darba apjoma 1m2

- bet ne mazāk par
0,05

20,00
0,02
8,00

0,03
12,00

5. Saimniecības ēku, garāžu u.c. palīgceltņu 
jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,05

15,00
0,02
6,00

0,03
9,00

6. Ēku fasāžu remonts ar vai bez fasāžu 
krāsošanas, logu un durvju bloku nomaiņa :
- par katru darba apjoma 1m2

- bet ne mazāk par
0,08

20,00
0,03
8,00

0,05
12,00

7. Dzīvokļu un ēku telpu pārplānošana, ja 
netiek skartas nesošās konstrukcijas, 10,00 4,00 6,00

8. Dzīvokļu un ēku telpu pārplānošana, bez 
funkciju maiņas, ja tiek skartas nesošās 
konstrukcijas, 

20,00 8,00 12,00

9. Dzīvokļu un ēku telpu pārplānošana ar 
funkciju maiņu, ja tiek skartas nesošās 
konstrukcijas

50,00 20,00 30,00

10. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objektu 
jaunbūve :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,15

50,00
0,06

20,00
0,09

30,00
11. Darījumu un sabiedrisko iestāžu objektu 

rekonstrukcija, renovācija :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,10

30,00
0,04

12,00
0,06

18,00
12. Ražošanas un komunālo objektu jaunbūve :

- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,20

80,00
0,08

32,00
0,12

48,00
13. Ražošanas un komunālo objektu 

rekonstrukcija, renovācija :
- par katru būvobjekta apjoma 1m3

- bet ne mazāk par
0,15

50,00
0,06

20,00
0,09

30,00
14. Inženierkomunikāciju, ceļu, ielu izbūve, 

rekonstrukcija :
- par katru būvobjekta apjoma tekošo 1m
- bet ne mazāk par

0,15
50,00

0,06
20,00

0,09
30,00

15. Teritorijas labiekārtošana :
- par katru darba apjoma 1m2

- bet ne mazāk par
0,03

20,00
0,01
8,00

0,02
12,00

16. Žogu izbūve, rekonstrukcija :
- par katru būvobjekta apjoma tekošo 1m
- bet ne mazāk par

0,10
15,00

0,04
6,00

0,06
9,00

17. Stacionāru reklāmas vai izkārtnes 
konstrukciju un būvju izgatavošana 15,00 15,00

Nodevu 
neiekasē

2. Būvatļaujas pagarināšana:
2.1. fi ziskām personām – Ls 5,00
2.2. juridiskām personām – Ls 10,00

3. Būvatļaujas pārreģistrēšana: 
3.1. fi ziskām personām – Ls 15,00
3.2. juridiskām personām – Ls 25,00

4. Nodevas maksātāji ir fi ziskas un juridiskas personas, kuras saskaņojot 
būvniecību, likumdošanā noteiktajā kārtībā saņem no Ķekavas pagasta 
būvvaldes pozitīvu atzinumu projektēšanai vai būvatļauju.

5. Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas 
laikā (būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana 
un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības).

6. Nodevas likme nav nosakāma, pamatojoties uz nodevas maksātāja 
būvniecības izmaksām.

7. 40% no nodevas likmes maksājami pie būves projekta akcepta  būvvaldē, 
bet atlikušie 60% saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek 
pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā nodevas daļa netiek 
atmaksāta.

8. Nodevas maksāšanas atvieglojumi vai atbrīvošana no nomaksas nav 
piemērojami.

9. Nodeva iemaksājama Padomes kasē.
10. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžetā.
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”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!
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, 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.

* Iespējama atsevišķu ķermeņa daļu masāža (ar eļļām)

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.

Ir iespējams iegādāties Dāvanu kartes!
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). 

AJŪRVĒDAS CENTRS
skaistumam un veselībai

NOTIKUMS

Basketbola ziņas
Janvārī noslēdzās Rīgas rajona sporta spēles basketbolā. Ļoti veiksmīgi startēja Ķekavas 

vidusskolas komandas. Jauno basketbolistu kausu   izcīnīja abas komandas. Meitenēm uzvarēja 
Sarmītes Čapas vadītas sportistes - Arta Cīrule, Vija Guseva, Anete Buliņa, Arta Keršteina, Laura 
Biķerniece, Marta Vanaga, Elvita Logina, Marita Stendere, Daniela Postņikova un Madara 
Goldberga. Zēniem par čempioniem kluva Jēkabs Krastiņš, Kristaps Lapsa, Edijs Porietis, 
Aleksis Jakubancs, Valters Plotka, Kristaps Stilve, Elvijs Mičulis, Raimonds Dācis, Kristiāns 
Roga, Mārtiņš Jurciks, Jānis Rāviņš, Māris Petkus un Rūdolfs Priede. Treneris Andris Eglītis.
Arī Vidusskolu kausa izcīņā basketbolā par uzvarētājām kļuva Sarmītes Čapas trenētās 
meitenes - Maija Laksa, Sanda Zirnīte, Kristīne Stendzeniece, Megija Bula, Kate Borodavko, 
Valērija Guseva,Egija Mičule, Sintija Mangule un Alīna Kalsere. Zēniem šoreiz 3.vieta - Nauris 
Miezis, Reinis Šulcs, Niks Gūtmanis, Toms Lagzdiņš, Reinis Zemturis, Rihards Indrēvics, Emīls 
Balodis, Kristaps Jaško, Pauls Pērkons.

• • •

A. Kraukļa VEF basketbola komanda piedalījās turnīrā Lietuvas pilsētā Pakrojis, kur 
izcīnīja 1.vietu. Par turnīra labāko spēlētāju tika atzīts ķekavietis Nauris Miezis.

• • •

Eiropas Jaunatnes basketbola līgas spēles VEF basketbola komanda U 13 aizvadīja Polijā. 
Bronzas medaļas saņēma arī ķekavieši Elvijs Mičulis un Kristaps Blaubergs.

• • •

Tradicionāli janvārī notiek starptautisks basketbola turnīrs Cēsis 2008. Veiksmīgi spēlēja 
Ķekavas zēni, kuri, piekāpjoties tikai igauņiem un zviedriem, izcīnīja 3.vietu.

Trenera Andra Eglīša vadībā komandā spēlēja - Kristaps Lapsa, Jēkabs Krastiņš, Valters 
Plotka, Kristiāns Roga un Aleksis Jakubancs.

ANDRIS EGLĪTIS

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ 
„Lai kur arī skanētu mūzika,

 visnozīmīgākie atskaņojumi vienmēr būs mājās.”

Aicinām Jūs atnākt uz mūsu jaunā fl īģeļa ieskandēšanas koncertu 
piektdien, 22.februārī plkst. 20.00

Jums spēlēs džeza trio,
pianists – starptautisko konkursu laureāts Artjoms Sarvi

un dziedās kultūras nama jauniešu ansamblis.

Ieejas maksa – 2,10 Ls, uzrādot ielūgumus – 1,40 Ls. Gaidīsim!

Sestdien, 1. martā plkst. 11.00  
 Ķekavas mazo vokālistu dziedāšanas svētki!
Priecāsimies par maziem un lieliem klausītājiem.

Cien. dāmas!
Plkst. 20.00  7.marta vakarā, kad dienas troksnis būs kļuvis gurdens, 

atnāciet uz Ķekavas kultūras namu !

Tur gaiss piepildīsies ar vīriešu čukstiem,
kas uzrunās Tevi, un grupas „BELLACORD”

mūzika caurstrāvos Tavu būtni ! 

Ieejas maksa – 2.10 Ls.

KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ

REKLĀMA

Runāt ar darbiem – tā ir tā stiprākā 
un labākā valoda

Pasaulē ir simtiem valodu. Citas vairāk pazīstamas, citas mazāk, bet ir viena 
valoda, kuru pazīst visi, kurā var sarunāties gan liels, gan mazs. Man šķiet, tādas 
valodas ir pat divas, mīlestības un darba valoda, bet es šoreiz vairāk gribētu 
pastāstīt par darba valodu. 

Es tajā runāju visu laiku, jo nepārtraukti kaut ko daru. Šī valoda man ir arī 
palīdzējusi saprast citus un būt saprastai. Man patīkamāk ir saviem tuvajiem 
dāvanas darināt pašai, tā pasakot, cik viņi man ir nozīmīgi, jo vārdi ir vārdi. Un ne 
vienmēr tie ir patiesi, bet darbi nemelo. Man arī patīk brīnišķīgā sajūta pēc labi 
padarīta darba.

Šajā valodā sarunājas visa pasaule, un tā ir nozīmīga ne tikai biznesā un 
darījumu kārtošanā, bet arī ģimenēs un iepazīstoties ar cilvēkiem. Vai esat 
mēģinājuši ar suni sarunāties latviešu valodā? Un kā izdevās? Suns vairāk saprot, 
kad jūs viņam paglaužat ausi vai spēlējaties ar viņu. Dzīvnieks saprot, kurš ir viņa 
saimnieks pēc tā, kurš viņu pabaro un par viņu rūpējas.

Šī valoda ir universāla un nozīmīga viesiem. Tai nav robežas, pareizrakstības 
vai citi nosacījumi. Tā ir plaša, godīga un atvērta visam un visiem. Palīdzot, 
uzmundrinot, izdarot un neizdarot, nodarot mēs parādām savas domas, izjūtas, 
attieksmi – sevi pašu.

 Sanda Bembere,
 8.klase

PĀRDOMU BRĪDĪ

13. februārī plkst. 15.00
Māmiņu klubiņa nodarbība - tikšanās 
„Attīstošās rotaļas mazuļiem”.  

Dalības maksa 2 Ls.

 22. februārī plkst. 11.00
Reģionālais Teātra sporta turnīrs. Aicināti visi interesenti.

Ieeja – 0.50 Ls.

8. martā plkst. 12.00 
Pensionāru interešu kluba pasākums

„Kad Dievs aiztaisa durvis, viņš atver tev logu...”
Parunāsimies par teātri un dzīvi kopā ar 

Latvijas Nacionālā teātra aktrisi Intu TIROLI
Dalības maksa 2 Ls.

8. martā plkst. 20.00
Sieviešu dienai veltīts atpūtas vakars 

“Par sievietēm, ziediem un pavasari”.
Pasākuma norise pie galdiņiem ar pašu rūpētu cienastu.

Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā - 3 Ls, pasākuma dienā - 4 Ls.

Līdz 1. martam Katlakalna Tautas namā vēl apskatāma 

bērnu radošā pulciņa “Jautrās otas” darbu izstāde.



APSVEIKUMI

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta

GEORGIJA KONDRATJEVA (dz. 1948. g.),
HELĒNAS LEIMANES (dz. 1916. g.),
POVILA SAKALAUSKA (dz. 1921. g.),
MARJANNAS VEZES (dz. 1909. g.),
ILGAS MILLERES (dz. 1933. g.),
LONIJAS OZOLIŅAS (dz. 1923. 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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SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
jaundzimušos mazuļus

ERNESTU VALBAHU,
MADARU GAILI,
EMĪLU BLATI,
HENRIJU VELZETU,
ANRIJU VELZETU,
SĒNAKU DĒVIDU 
SAMARASUNDERU,
ANNEMARIJU KOLOSOVSKU,
VERONIKU LOPATINU,
KETIJU BALTUNOVU,
KASPARU KUČANU,
KRISTENU NIKU LANDZBERGU,
MARIANNU MAJAUSKU,
BEATRISI MIHALCĒVIČU,
ROLANDU LAVRINOVIČU

un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta padome.

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

ĶEKAVAS PAGASTA PADOMES IZDEVUMS.
Reģistrācijas Nr. 000702385. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Redakcijas kolēģija: A. Eizenberga, S. Zītare.
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Lai Tava mūža ziedā
bites spieto,
Un dvēsele
kā medus bite san!

    (V. Kokle – Līviņa)

Sirsnīgi sveicam
80 gadu jubilejā

DZIDRU RUBENI,
 ILONU ROZI,

 ZENTU SĪPOLNIECI,
 JĀNI VRUBĻEVSKI, 

 ĀDOLFU GOLUBOVU!
Ķekavas pagasta padome

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. Viss labā tehniskā 
kārtībā, TA uz gadu. Ziemas cena!

Tālr. 29417563.

PATEICĪBAS

SLUDINĀJUMI

PĀRDOD 2 istabu dzīvokli. Ivo 29204400

MAINA vai PĀRDOD izremontētu māju 
Kuldīga raj. Īvandē ( 11 ha zeme, grants karjers, 
ūdens mājā) pret 2 istabu dzīvokli Ķekavā vai 
Rīgas raj. Tālr. 27094241.

Asenizatora pakalpojumi! Kas tas ir? Aseniza-
tors 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. tālr. 29297704.

 Liela pateicība radiem, draugiem un 
bijušajiem darba biedriem, 
ka bijāt ar mums, pavadot 

Georgu Kondratjevu  
pēdējā gaitā. Izsakām vislielāko 

paldies kaimiņiem Sandrai, Rihardam 
un Valentīnam par sniegto morālo un 

fi nansiālo atbalstu.

Sieva, bērni ar ģimenēm

Koka  paliktņu ražošanas 
uzņēmums (atrodas Ķekavā)

piedāvā darbu
KOKA PALIKTŅU 

MONTĒTĀJIEM, ZĀĢĒTĀJIEM.
Tālr. 29286492.

Aicinām darbā 
PĀRDEVĒJAS KASIERES

Veikalā Ķekavā, Nākotnes ielā 1, 
SIA “DAGI”, tālr. 26460803.

Mūsu tālruņi 7936306, 67186554.

LTK “AIBE”  aicina darbā
PĀRDEVĒJAS  KASIERES,

STRĀDNIEKU.
Konkurēt spējīgs atalgojums, 

mūsdienīgi darba apstākļi ar izaugsmes 
iespēju, draudzīgs kolektīvs. Veikals 

atrodas Ķekavas pag. Valdlaučos.

Tālr. 7620278, 29265737.

 AUTOSERVISS
Ķekavā, Dārznieku ielā 42,  ar vācu 

fi rmas BEISBART  (sertifi kāta Nr. 
C60000264) iekārtām veic kvalitatīvu 
vieglo automašīnu un mikroautobusu

- tehnisko apkopi un remontu;
- riepu montāžu un balansēšanu;
- riteņu savirzes-sagāzuma regulēšanu;
- ritošās daļas diagnostiku un remontu;
- eļļas maiņu;
- stūres mehānisma remontu.

SIA „KRAFTAUTO” LV 40003807296
Tālr. 29240829, 27547854.

P.S. Atrodamies bijušā buljona ceha telpās.

SIA ”BERTAS NAMS”
Bišumuižas veteterinārā aptieka 

un ambulance
Bauskas 145, Rīga

Ieeja pa Gulbju ielu pie 10. tramvaja 
galapunkta, pretī AS „Komēta” 

Bišumuižas teritorijā.
Tel.: 7620996, mob. 9100562

Darba laiks: 
darba dienās no 10.00-18.00, 

sestdienās no 10.00-14.00, 
svētdien – slēgta.

Izsakām sirsnīgu pateicību visiem 
pagasta iedzīvotājiem, kuri nesavtīgi 

palīdzēja cilvēku glābšanā ugunsgrēka 
dienā un sniedza cietušajiem gan 
materiālu, gan morālu atbalstu. 
Īpaši vēlamies pateikties saviem 

darba kolēģiem no putnu fabrikas  
”Ķekava” dējējvistu ceha un putnu  

fabrikas “Ķekava” vadībai, kā arī 
Ķekavas pagasta padomes vadībai un 

darbiniekiem un kaimiņiem.

 Baložu ģimene

SIA “Tina-T” izgatavo mēbeles pēc individuālā pasūtījuma
Tieši Tev, pēc Tavām vēlmēm.

IZGATAVOSIM VIRTUVES MĒBELES,
IEBŪVĒJAMOS SKAPJUS, KĀ ARĪ OFISA, VANNASISTABAS, BĒRNU MĒBELES.

Konsultācija, materiālu paraugi, virtuves projektēšana  pie klienta mājās, 
izgatavošanas termiņi 15-35 darba dienas.

ZVANI UN UZZINI PAR VISU VAIRĀK - 26441449, 
e-pasts sia.tina-t@inbox.lv

VIESNĪCA
KOLONNA HOTEL BRIGITA

aicina darbā 
pavāru viesnīcas restorānā

Rīgā, Saulkalnes ielā 11 
(blakus Bauskas ielai).

Ērta satiksme ar Ķekavu.
CV lūdzam sūtīt 

restorans@kolonna.com
Tālr. 67623183

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

JAUNUMS!
No 13. februāra

trešdienās 17.45 – 18.45,
piektdienās 20.00 – 21.00

PILATES +
Pilates ir vingrošanas sistēma, 

kura orientēta uz ķermeņa centra 
stiprināšanu (nostiprina muguras 
un vēdera muskulatūru, veicina 

pareizu kustību mehānismu) 
saudzīgā un ļoti efektīvā veidā.

Ķekavā, Skolas ielā 3, 
tālr.: 67937274

PVC Logi un durvis
Ķekavā; Dārznieku ielā 42,  

Tel. 67937853, fax. 67937854;
e-mail: info@lorekss.lv

INTERJERA DIZAINS. No idejas līdz pilnīgai 
realizācijai. Tālr. 29352051.

PĀRDOD VISU VEIDU KOKMATERIĀLUS 
būvniecībai - bruses, latas, lāgas, dēļi, dažādas 
apdares, grīdas, pirts apdares, terases, sētas. 
Komplektācija, piegāde! Nomaļu malka blīva 
krāvuma pakās pa 1.2m3 - 20 Ls. T. 28700022


