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NOTIKUMS

TIE, KAS NEPAGĀJA GARĀM
Es ar savu bāleliņu 
Lieldienās šūpojos, 
Viegli tek šūpolītes, 
Lieldieniņu daudzinot.

Doles - Ķekavas ev. lut. draudzes baznīcā 
Lieldienu laikā notiks sekojoši dievkalpojumi:

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums 
20. martā plkst. 19.00.

Lielās piektdienas dievkalpojums 
21. martā plkst. 10.00.

Lieldienu svētku dievkalpojums 
23. martā plkst. 10.00.

Dievkalpojumā kalpos Mežaparka, Baldones mācītājs 

Rolands Eimanis. Dievkalpojuma laikā koncerts.

Pavasaris sākas ar dziesmu

25. martā plkst. 13.00 Odukalnā
Komunistiskā genocīda upuru atcerei veltīts

PIEMIŅAS BRĪDIS.
Transports kursēs pa sekojošu maršrutu ar pieturām:

plkst. 12.15 – pieturā pie A7,
plkst. 12.25 – Valdlaučos (Rāmavas veikals),
plkst. 12.35 – Rāmavā,
Plkst. 12.45 – pie Katlakalna Tautas nama.

Uzaicinājums visiem represētajiem pagasta iedzīvotājiem 
19. martā plkst. 15.00 Ķekavas novadpētniecības 

muzejā noskatīties dokumentālo fi lmu "Sibīrijas bērni" 
(režisore Dzintra Geka).

18. martā plkst. 15.00 fi lmu iespējams noskatīties 
visiem interesentiem.

PARAKSTU VĀKŠANA PAR GROZĪJUMIEM 
LATVIJAS REPUBLIKAS SATVERSMĒ

1.februārī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) Centrālajā 
vēlēšanu komisijā (CVK) iesniedza vēlētāju parakstītu likumprojektu 
“Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. Iesniegtais likumprojekts 
paredz grozīt Satversmes 78. un 79. pantus, nosakot, ka ne mazāk kā 
vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības rosināt Saeimas atlaišanu. 

Parakstu vākšana likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas 
Satversmē" ierosināšanai notiks no šā gada 12. marta līdz 10. aprīlim.

Ķekavas pagasta padome noteikusi pagasta teritorijā divas parakstu 
vākšanas vietas:

Ķekavas kultūras nams - Ķekava, Gaismas iela 17,

Katlakalna Tautas nams -  Ķekavas pagasts, Pļavniekkalna iela 35. 

Parakstīties var: 
Ķekavas kultūras namā darbdienās no plkst. 15 līdz 19, sestdienās, 

svētdienās un svētku dienās – no plkst. 9 līdz 13; 10. aprīlī – no plkst. 
9 līdz 13;

Katlakalna tautas namā darba dienās no plkst. 16 līdz 20, 
sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 10 līdz 14; 10. aprīlī 
no plkst. 10 līdz 14. 

Līdzi jāņem pase.
ĶEKAVAS PAGASTA VĒLĒŠANU KOMISIJA

Reizi gadā Ķekavas pagasta padomes 
priekšsēdētāja Dzintra Maļinovska pulcina pie 
sevis tos cilvēkus, kuri nav palikuši vienaldzīgi 
kādā dzīves situācijā vai snieguši palīdzīgu roku, 
glābjot cilvēkus un dzīvniekus, kuri nesavtīgi 
strādājuši sava pagasta un sabiedrības labā. 
Šogad 12. februārī Ķekavas pagasta padomes 
vārdā Dzintra Maļinovska pateicās un apbalvoja ar 
atzinības rakstiem Ēriku Linteru, Gundaru Dzeni, 
Annu Gerasimenko, Edgaru Fjodorovu, Ivaru 
Štarku, Uldi Bēvaldu, Mārtiņu Grīnbergu, Jāni 
Šķiparu, Igori Malinauskas, Sņežanu Šiško, Sergeju 
Kurtišu, Valēriju Šakeli, Ilonu Putniņu, Aivaru 
Eihmani, Guntu Lapiņu, Leonu Markelovu, Ingaru 

Turciņu, Antru Beņķi, Denisu Dobriņinu, Mārtiņu 
Egli un Māri Belovu. Priecē, ka apsveikto vidū ir arī 
pusaudži Edgars Fjodorovs un Anna Gerasimenko. 
Ja Edgars šovasar nebūtu ziņojis par nelaimes 
gadījumu uz ceļa un meklējis palīdzību, cietušais 
vīrietis netiktu glābts un bez tēva būtu palikuši 
divi mazgadīgi bērni. 

Pagasta padomes priekšsēdētāja novēlēja 
spēku un izturību, arī turpmāk visiem pagasta 
iedzīvotājiem, kuri nepaliek vienaldzīgi pret citu 
nelaimi un palīdz policijai novērst noziegumus. 

AGITAS EIZENBERGAS teksts, 

GUNTAS LAPIŅAS foto

Pirmā pavasara mēneša – marta pirmo dienu 
Ķekavas kultūras namā ieskandināja mazo 
vokālistu konkurss “Cālis 2008.”

Programmas vadītājām – pilsētas pelei 
Pīkstītei un lauku pelei Sisei bija krietni jānopūlas, 
lai pieteiktu visus 17 konkursa dalībniekus. 
Skolotājas Maruta Ikasa, Ligita Auziņa, Anita 
Kampa, Lana Saveļjeva, Lāsma Grīnmane bija 
līdzējušas mazajiem solistiem apgūt konkursam 
divas dziesmas, vecāki bija ļoti centušies sapost 
dalībniekus. Un visi jutās kā īstos svētkos, vairojot 
savstarpējo prieku.

Vērtēja ne tikai žūrija , bet arī skatītāji, piešķirot 
atzinības riekstus savām simpātijām.

Pēc solistiem uzstājās arī bērnudārza “Ieviņa” 
un kultūras nama vokālie ansambļi.

Konkursa diplomus un balvas saņēma visi. 
Pienākumu pārstāvēt mūsu pagastu Rīgas rajona 
konkursā žūrija uzticēja pašai mazākajai dalībniecei 
trīsgadīgajai Martai Viegliņai un četrgadīgajai 
Juritai Stikānei, kuras tētis pats bija  uzrakstījis 
orģināldziesmiņu konkursam. Lai viņām veicas!

VĒSMA OZOLIŅA,
Ķekavas kultūras nama direktore

Priecīgas, gaišas 

un svētītas Lieldienas!

Ķekavas pagasta padome 

Atzinības rakstu saņem Edgars Fjodorovs. Apbalvoto vidū (no kreisās): Ingars Turciņš, Jānis Škipars, 
Mārtiņš Grīnbergs, Ainārs Eihmanis, Mārtiņš Egle.

Par citām kultūras norisēm – 6.lpp.
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Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 2007.gada 21. decembra (sēdes protokolu 
Nr. 27. lēmums Nr.3. 14. 2.), nekustamajam īpašumam "Ķiršogas" zemes gabala (kad. 
Nr. 8070 – 007 - 1204) uzsākta detāla plāno juma izstrādāšana.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Ķekavas pagasta būvvaldes 
arhitekte Ilona Škinča.

Informāciju par detālplānojuma gaitu var iegūt Ķekavas pagasta būvvaldē, Gaismas 
ielā 19 k-9, Ķekavā, tālr. 67847162, un SIA "AR projekts," Liepājas iela 31-1, Rīga, tālrunis 
informācijai 67613542.

*  *  *
Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 25.01.2008. lēmumu Nr.3.12. nodota 

izvērtēšanai, 2. posma sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā 
īpašuma “Meža ielejas”, kad.Nr. 8070 004 0074 detālplānojuma 1. redakcija. 

Ar plānojumu materiāliem var iepazīties un rakstiskos priekšlikumus, ieteikumus 
detālplānojuma izstrādei var iesniegt SIA “MerKo” Sarkandaugavas iela 26/8, Rīga, 
LV-1005, tel. 7393331 vai pašvaldības būvvaldē darba laikā trīs nedēļas no sludinājuma 
publikācijas brīža norādot: fi ziskām personām - vārdu, uzvārdu, pers.kodu, pastāvīgās 
dzīvesvietas adresi; juridiskām personām - uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, 
juridisko adresi. Publiskā sapulce tiek organizēta 17.03.2008 plkst. 16.30. Ķekavas pagasta 
padomes 1. stāvā.

*  *  *
2007. gada 25. maijā Ķekavas pagasta padomes sēdē pieņemts lēmums 

(Nr.8.,3.19.2.§) izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Upītes”, 
kad. Nr. 8070 003 0012. Darbs tiks veikts saskaņā ar MK 19.10.2004. “Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojuma noteikumiem”(Nr.883). Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta būvvaldes arhitekte Irēna Vilberga. Sabiedriskās apspriešanas 1. posma 
termiņš ilgs divas nedēļas no paziņojuma publicēšanas dienas. Minētajā termiņā pieņem 
apmeklētājus un rakstiskus priekšlikumus Ķekavas pagasta būvvaldē, Gaismas ielā 19 – k9, 
Ķekavā, Rīgas raj., LV-2123 katru darba dienu no plkst. 10 – 17.

PAR IZMAIŅĀM SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMOS
22. februārī pagasta padomes sēdē veiktas sekojošas izmaiņas 2005. gada 2. decembra 

saistošajos noteikumos Nr.13/2005 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgas rajona Ķekavas 
pagastā”:
1.  Izteikt 1.5 punktu šādā redakcijā: “Par noteikumos paredzētā administratīvā 

pārkāpuma izdarīšanu Ķekavas pagasta padomes administratīvā komisija vainīgajai 
personai var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fi ziskām personām līdz divsimt 
piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – līdz tūkstoš latiem (LAPK 26. pants)”.

2.  Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: “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: “Pirotehnisko izstrādājumu 
izmantošana laikā no plkst. 23 līdz plkst. 7, ja tas nav saskaņots ar Ķekavas pagasta 
padomes izpilddirektoru.”

1.  Vispārējie noteikumi.
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami 

nekusta mā īpašuma nodokļa atvieglojumi 
atseviš ķām nodokļa maksātāju kategorijām 
Ķekavas pagastā.

1.2. Nodokļa apmēru nodokļa maksātājiem paziņo 
nodokļa maksāšanas paziņojumā.

1.3. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglo jumu piešķiršanu vai atteikumu saskaņā 
ar šiem noteikumiem pieņem Ķekavas pagasta 
padome.

1.4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
piešķir, ja nav nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu par iepriekšējiem nodokļa taksācijas 
periodiem

1.5. Nekustamā īpašuma administrēšanu veic 
Ķekavas pagasta padomes Finanšu un grāmat-
vedības daļa.

1.6. Noteikumi stājas spēkā likumā “Par paš-
valdībām” noteiktajā kārtībā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.
  Ķekavas pagasta padome var piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

2.1. Ķekavas pagastā deklarētiem vientuļiem 
nestrādā jošiem 1.un 2.grupas invalīdiem un 
vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem, 
kuru pensija nepārsniedz 120.00 Ls mēnesī, par 
zemi zem indivi duālajām mājām, ja tā netiek 
izmantota saimnieciskajā darbībā un nav 
iznomāta citām personām, 70 % apmērā no 
taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas;

2.2. Ķekavas pagastā deklarētām daudzbērnu 
gimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērni (no 
kuriem vismaz divi ir nepilgadīgi), par zemi zem 
individuālajām mājām, ja tā netiek izmantota 
saimnieciskajā darbībā un nav iznomāta 
citām personām, 50% apmērā no taksācijas 
gadā aprēķinātās nodokļa summas, ja ģimenē 
ienākumi uz vienu cilvēku pēdējos trīs mēnešos 
nepārsniedz 80% no minimālās algas; 

2.3. Juridiskām personām, kurām nodota nomā 
pašvaldībai piederošā zeme un uz tās ir 
paredzēts būvēt un uzturēt sporta būves, 
kuras tiks izmantotas pagasta sabiedrības 
vajadzībām, 90% apmērā no taksācijas gadā 
aprēķinātās nodokļa summas;

2.4. Reliģiskajām organizācijām, par viņu 
īpašumā esošajām zemēm, ja tekošajā gadā 
paredzēts ieguldīt līdzekļus kulta ēku un 
infrastruktūras rekonstrukcijai 50 % apmērā 
no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa 
summas.

3.  Kārtība, kādā var saņemt nodokļa atvieglo-
jumus.

3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
saņemšanai nodokļa maksātājiem jāiesniedz 
Ķekavas pagasta padomē motivēts rakst-
veida iesniegums, uzrādot dokumentu 
par īpašuma piederību, pievienojot šādus 
dokumentus:

       Fiziskām personām
- dzīves vietas deklarēšanas izziņa,
- invaliditātes vai pensionāru apliecības 

kopija (uzrādot oriģinālu),
- izziņa par pensijas apmēru,
- nodokļa maksātāja apliecinājums, ka 

īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība,
- izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu 

laikā.
       Juridiskām personām 

- Komercreģistra apliecības kopija,
- nodokļa maksātāja apliecības kopija,
- izziņa no VID par nodokļu nomaksu,
- lēmums par būvprojekta apstiprināšanu.    

3.2. Iesniegumi atvieglojumu piešķiršanai 
jāiesniedz līdz tekošā gada 15.augustam.

3.3. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglo jumu piešķiršanu vai atteikumu 
Ķekavas pagasta padome pieņem ne ilgāk 
kā viena mēneša laikā no iesnieguma 
saņemšanas dienas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 2/2008

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 
ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU 

ĶEKAVAS PAGASTĀ 2008.GADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.d. 3.p. 

un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu.

Par Ķekavas pagasta saistošo noteikumu 
“Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 

2007. gada grozījumu grafi skā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu

Izskatot Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ministra E. Zalāna 22.02.2008. rīkojumu 
Nr. 2-02/38 par Ķekavas pagasta 2007. gada 27. novembra saistošo noteikumu „Ķekavas pagasta 
teritorijas plānojuma (2003.-2015.)” 2007. gada grozījumu grafi skā daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” darbības apturēšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 49. panta otro 
daļu, 

Ķekavas pagasta padome nolēma:
1. Atcelt saistošos noteikumus “Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 2007. gada 

grozījumu grafi skā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
2.  Izdot saistošos noteikumus “Par Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 2007. gada 

grozījumu grafi skā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi atcelšanu” (Pielikumā).
3. Izdarīt grozījumus Ķekavas pagasta padomes 2007. gada 27. novembra sēdes lēmumā 1.55.§ 

(protokols Nr. 24) un izslēgt lēmuma 3. punktu.
 Atzīt par spēkā esošiem 2003.gada 28.novembra Ķekavas pagasta saistošos noteikumus "Ķekavas 

pagasta Ģenerālplāns".
4.  Atzīt par izpildītu Ķekavas pagasta padomes 2007. gada 27. novembra sēdes lēmuma 1.55.§ 

(protokols Nr. 24) 4. punktu.

ĶEKAVAS PAGASTA PADOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
2008.g. 4. martā        Nr. 6

Par Saistošo noteikumu “Par Ķekavas pagasta teritorijas 
plānojuma (2003.-2015.) 2007.gada grozījumu grafi skā 

daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 
atcelšanu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  43.pantu un “Teritorijas plānošanas likuma” 7’. pantu
Saistošie noteikumi attiecas uz Ķekavas pagasta teritoriju.
Saistošie noteikumi nosaka sekojošo:

• Atcelt Saistošos noteikumus “Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 2007.gada 
grozījumu grafi skā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;

• Ķekavas pagasta padomei pasūtīt neatkarīga teritorijas plānotāja atzinumu par pagasta 
teritorijas plānojumu (2003.-2015.) 2007.gada grozījumu grafi skā daļa un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi;

• Veikt teritorijas plānojuma darba uzdevumu precizēšanu saskaņā ar Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas 2008.gada 22.februāra rīkojumu Nr. 2-02/38.

UZ SLIEKŠŅA
Deputātam ARVĪDAM PLATPERAM 22. februārī ar 9 balsīm no 11 tika uzticēti 

pagasta padomes priekšsēdētāja otrā vietnieka pienākumi: vadīt un koordinēt 
izglītības, kultūras, sporta un reliģisko jautājumu risināšanu, veselības aprūpes un sociālās 
palīdzības sniegšanu pagasta iedzīvotājiem, palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, 
municipālajai policijai uzdoto pienākumu izpildi, kā arī vadīt pagasta dienestus, kas atbild 
par ārkārtējo apstākļu seku un ugunsbīstamības stāvokļa novēršanu pagastā, atbildēt par 
kultūras pieminekļu saglabāšanu

- Cik būtiska ir šī vadības maiņa, kāpēc tā ir notikusi un kāda ir turpmākā darba 
taktika un stratēģija?

- Visus šos nepilnos trīs gadus mans darbs diemžēl noritēja spilgtā opozīcijā četru 
deputātu sastāvā. Ar četrām balsīm nebija iespējams ko panākt,  mūsos bieži neieklausījās 
vai nesaprata. 22. janvārī trīs deputāti izgājām no sēdes, protestējot pret līdzšinējo darba 
stilu. Darba sistēmā valdīja būtiskas nepilnības, piemēram, informācijas trūkums vai 
maldinoša informācija un attiecīgi lēmumi tā rezultātā, bieži nepareizs viedokļa izklāsts. 
Ja deputāti ir nepilnīgi informēti (bet svarīgi ir arī šķietami sīkumi, jo tikai tā veidojas 
kopaina), tad tāds – nepilnīgs – būs arī lēmums. Tādēļ daudz kas palika nerealizēts vai 
veikts kļūdaini.

Pateicoties deputātu atbalstam, esmu piekritis pildīt priekšsēdētājas 2. vietnieka 
pienākumus, jo esmu pārliecināts, ka daudzas lietas ir racionāli atrisināmas. Vajag tikai 
nesavtīgi un godīgi attiekties pret uzticēto darbu.

Uzskatu par svarīgu uzdevumu izveidot pēctecības sistēmu, kurā nākamajiem pagasta 
dzīves vadītājiem ir skaidrs mūsu veikums un perspektīvie darbi (mūsu sasaukums šādu 
pagasta dzīves stratēģijas plānu nesaņēma). Arī ikdienas darbā tieši tāpat sistemātiski 
plānot darbus un sekot to izpildei, atskaitīties kā par padarīto, tā vēl neveikto. Savtīga, 
kampaņveida darbošanās, steigā vai pēdējā brīdi pieņemti lēmumi nav auglīgi. Tad parasti 
cietēji ir pagasta iedzīvotāji.

- Šobrīd esam bēdīgi populāri valsts mērogā. Tas saistīts ar pagasta teritoriālo 
plānojumu. Vai šai situācijai ir izskaidrojums?

- Esam liels pagasts ar lielām problēmām. Daudzi zemes īpašnieki nav iepazinušies 
ar reālo situāciju – pastāv dažādi ierobežojumi: aizsargjoslas, applūstošās teritorijas, 
perspektīvie dzelzceļa un valsts ceļu projekti, kas vēl nav līdz galam precizēti un pieņemti, 
to sakarā pastāv moratorijs līdz 2009. gadam. Pagasta iedzīvotāji pārdevuši zemi, kad 
pagasta plānojumā nebija vēl visas būtiskās atzīmes, pircēji – jaunie zemas īpašnieki bieži 
ir maldināti. Biznesa ieceres vienas, bet to realizācija ir traucēta, sastopoties ar dažādiem 
apgrūtinājumiem. Arī pagasts nedrīkst pārkāpt savas tiesības. Diemžēl jāatzīst ierēdņu 
paviršība – nav ievērotas Ministru Kabineta prasības, līdz ar to ir būves, kuru dokumentācija 
ir juridiski nesakārtota un kuras ir uzskatāmas par nelikumīgām. 

Kad arī man tiek uzdots jautājums par mūsu negatīvo publicitāti, ir gan skumji, gan 
smagi to dzirdēt. Tādēļ mūsu uzdevums ir darīt visu, lai pēc iespējas īsākā laikā kļūdas 
novērstu un pagasta teritoriālo plānojumu sakārtotu.

Mans princips manā profesionālajā darbā – visus iesāktos darbus pabeigt līdz galam 
un mērķus sasniegt ar godīgu attieksmi pret savu darbu. Savu vēlētāju priekšā es tiešām 
jūtos atbildīgs, tāpat kā savu kolēģu deputātu priekšā. Es arī apzinos pašreizējās situācijas 
un posteņa grūtību pakāpi. Un savus dotos solījumus līdz šim esmu centies pildīt. Arī no 
citiem gaidu profesionālu un godīgu attieksmi pret saviem pienākumiem.  

 Ar Arvīdu Platperu sarunājās SILVIJA ZĪTARE

PAZIŅOJUMI
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Sakopta vide – pašu rokās
Siltā ziema mudina uzsākt sakopšanas darbus, kuriem būtu 

jānotiek visa gada garumā.
Nekustamais īpašums katram uzliek noteiktus pienākumus 

tā sakopšanā. Nepietiek tikai ar nodokļu nomaksu. Īpašuma 
uzturēšanai jāveltī daudz pūļu, lai tas nebojātu noskaņojumu 
tiem cilvēkiem, kuri diendienā vēro to no malas. Daudzviet 
apkārtnē ainavu bojā atkritumi, nepļauta pērnā zāle, nelegālas 
izgāztuves, kur vējš mētā plastmasas maisiņus un papīrus. 
Daudziem savā īpašumā pietrūkst saimnieka attieksmes!

Saskaņā ar Ķekavas pagasta padomes 04.11.2005. apstipri-
nā tajiem Saistošajiem noteikumiem „Ķekavas pagasta sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” nekustamā īpašuma 
īpašnieks, lietotājs vai apsaimniekotājs:

4.1. Ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu 
no tā īpašuma vai valdījumā esošās teritorijas;

4.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz līgumu ar 
sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, par 
atkritumu apsaimniekošanas maksu un citām saistībām, 
pievienojot tam atkritumu izvešanas grafi ku.

Atkritumu radītājiem ir noteikts šāds aizliegums:
7.5. Fiziskām un juridiskām personām, kas nav daudz-

dzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki, aizliegts novietot atkritumus 
daudzdzīvokļu mājām paredzētajās atkritumu tvertnēs, ja nav 
noslēgts līgums ar šo māju īpašnieku vai apsaimniekotāju par 
tvertņu izmantošanu.

Šāda rīcība ir administratīvi sodāma. Nav jau noslēpums, 
ka atkritumu konteineros pie daudzdzīvokļu mājām atkritumus 
atved nepiederošas personas un šo namu iedzīvotājiem ir 
jāapmaksā ne tikai savu atkritumu izvešana, bet arī svešu. 

Tiesības uz īpašumu personai piešķir ne tikai tiesības, bet arī 
uzliek pienākumus. Īpašuma izmantošanai vienlaikus ir jākalpo 
arī sabiedrības labumam. Īpašumam piegulošās publiskā 
lietošanā esošās teritorijas uzkopšana uzskatāma nevis par 
piespiedu darbu, bet gan par pienākumu, ko uzliek īpašums.

Joprojām ir spēkā Ķekavas pagasta padomes 02.12.2005. 
apstiprinātie Saistošie noteikumi „Sabiedriskās kārtības 
noteikumi Rīgas rajona Ķekavas pagastā”, kuru nepildīšana ir 
administratīvi sodāma, piemērojot brīdinājumu vai uzliekot 
naudas sodu līdz 50 latiem. Atgādinu par dažiem punktiem, kas 
nosaka, ka nav pieļaujamas sekojošas darbības: 

Kas notiek Ķekavā?
Deputāta Ināra Beļinska atbilde uz vēlētāju jautājumiem

Februāra beigās reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs ar savu 
rīkojumu apturēja Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu darbību. Kā 
skaidroja ministrija, šāds lēmums pieņemts, balstoties uz konstatētajiem būtiskajiem 
pārkāpumiem plānojuma grozījumu izstrādes procesā. Ķekavas pagasta padome 
pretēji MK noteikumos paredzētajam atbalstījusi teritorijas plānoto (atļauto) 
izmantošanas maiņu vairāk kā 50 nekustamajiem īpašumiem, no teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos norādītajiem 162 detāl plānojumiem 60 
ir uzskatāmi par prettiesiskiem. Ministrijā vairākkārtīgi ir saņemtas iedzīvotāju 
sūdzības par sabiedriskajām apspriešanām un privātpersonu sniegto viedokļu 
izvērtēšanu. Konstatēts, ka pašvaldība rakstiskas atbildes par iesniegtajiem 
priekšlikumiem sniegusi tikai nelielai daļai iesniegumu autoru, turklāt komentāros 
par pašvaldības darbībām attiecībā uz konkrētiem priekšlikumiem norādītais ne 
visos gadījumos ir pamatots un atsevišķos gadījumos pie vienādiem nosacījumiem 
sekojusi atšķirīga un nemotivēta pašvaldības rīcība. Pašvaldība atšķirīgi interpretējusi 
Teritorijas plānošanas likumā noteikto pēctecības principu. Vienā gadījumā fi zisko 
personu iesniegumā izteiktais priekšlikums noraidīts, pamatojot to ar spēkā esošu 
teritorijas plānojumu vai detālplānojuma projektu, bet citos gadījumos ignorēts 
detālplānojums, pašvaldības agrākie lēmumi par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu un noteikta cita teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.

Ministrija pauda viedokli, ka Ķekavas pagasta pašvaldības rīcība rada šaubas 
par lēmuma pieņēmēja objektivitāti, kas savukārt liek apšaubīt paša lēmuma 
tiesiskumu.

Pagasta padomes deputāti ministra rīkojumu uzzināja tikai nedaudz agrāk nekā 
iedzīvotāji, kuriem par to svētdienas vakarā paziņoja televīzija. Par mūsu ar lielām 
grūtībām apstiprināto teritorijas attīstības plānojumu visas Latvijas acu priekšā tika 
pateikts, ka tajā iestrādāts tik daudz nelikumību, ka, iespējams, nāksies visu padomi 
atlaist. Tas bija šoks visiem.

Mēs, daži deputāti, jau agrāk mēģinājām cīnīties. To var redzēt, no arhīviem 
paceļot sēžu protokolus. Taču mūsu balsu bija par maz, kad personiskās interesēs 
tika lobēti nelikumīgi projekti, ignorēti simtiem iedzīvotāju parakstīti ieteikumi 
un iebildumi pret dzīvojamās vides pasliktināšanu. Rezultātā labumu guva Rīgas 
uzņēmēji, ka te savas būves izpārdos un pazudīs, bet sagandētā vide paliks vietējiem 
iedzīvotājiem. Teritorijas plānojuma darba grupa, kurā bija iekļauti speciālisti, bija 
radījusi neprofesionālu, nekvalitatīvu dokumentu ar ļoti rupjiem aizsargjoslu likuma 
pārkāpumiem. Nekompetence vai apzināta rīcība? Tas tagad būtu jānoskaidro.

Tiem deputātiem, kuri ikdienā nestrādā pagastmājā, lēmumu sagatavošanas 
gaitai personīgi praktiski izsekot nav iespējams, un mums ir šokējoši atkal un atkal 
no jauna uzzināt, ka, balstoties uz maldinošu informāciju, esam cēluši rokas par 
nelikumīgiem  lēmumprojektiem... Es kā deputāts, gatavojoties padomes sēdēm, 
esmu konstatējis, ka no deputātiem tiek slēptas iedzīvotāju sūdzības un iesniegumi. 
Mēs pat nezinām, cik tādu ir. Kāda ministrijas vēstule no mums bija slēpta pat gadu, 
kas ir rupjš pārkāpums pret deputātiem. Normāls deputāta darbs tādā situācijā 
nav iespējams. Tā rezultātā sēdē, kad tika apstiprināts teritorijas plānojums, no 
trīs deputātiem, kas saprata, ka par šādu plānojumu balsot nedrīkst, es vienīgais 
nobalsoju pret ar pamatojumu, ka plānojums ir nekvalitatīvs, neprofesionāls, ar 
likumpārkāpumiem aizsargjoslās. Diemžēl pārējie deputāti nesaklausīja manus 
aizrādījumus un brīdinājumus par sekām, kuras pašlaik jau ir .

Pagasts pašlaik atrodas ārkārtīgi smagā situācijā. Mēs pēdējās dienās saņemam 
neskaitāmus satrauktu iedzīvotāju telefonzvanus un jautājumus, kas īsti notiek 
pagastā un kas būs tālāk? Uz šiem jautājumiem šobrīd vēl ir grūti atbildēt. Ja 
ministrija nebūs pieņēmusi lēmumu par pagasta padomes atlaišanu pilnā sastāvā, 
tad pašreizējiem deputātiem nāksies strēbt pašu savārīto putru, bet ļoti nopietni 
jādomā par to, kuriem cilvēkiem uzticēt šī darba turpināšanu. Zināmas pārmaiņas 
kā būvvaldē, tā pagasta padomes vadībā ir notikušas. Vai ar to pietiks? Jebkurā 
iestādē problēmas sākas un to risinājums ir atkarīgs no vadītāja. Par to nopietni būtu 
jādomā arī mūsu pagastā.

INĀRS BEĻINSKIS, pagasta padomes deputāts

Atklāta vēstule 
Cienījamie Ķekavas pagasta iedzīvotāji un pagasta padomes darbinieki!

Februāra beigās es, Igoris Malinauskas, beidzu pildīt Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētājas otrā 
vietnieka pienākumus. Tas noticis saskaņā ar manu kolēģu, Ķekavas pagasta padomes deputātu, vēlēšanos. 
Kā šīs vēlmes iemesli minēti vispārēji un manā skatījumā nepamatoti, sākot no ugunsgrēka 8.mājā un beidzot 
ar pretenzijām par Doles tautas nama projektu. 

Atbildība par padarīto vai nepadarīto ir ikviena darba neatņemama sastāvdaļa, tai skaitā  deputāta darba. 
Valsts mērogā jau ir izskanējis jautājums par mūsu pagasta attīstības plānu, ko Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija nav atbalstījusi. Bet cik daudzi zina par Līgas Badūnes kundzes atbildību šajā sakarā? 
Par to, kā tika kavēts Ķekavas pagasta padomes būvvaldes ikdienas darbs, jo tai bija jānodarbojas ar teritorijas 
plānojuma grozījumu jautājumiem, kas ir ārpus būvvaldes tiešajiem pienākumiem, kamēr L.Badūnes kundze 
šiem jautājumiem nevarēja pievērsties. Bet L.Badūnes kundze, kā zināms, pašlaik vada Attīstības komiteju 
un  droši vien, būdama juriste, vēl joprojām apgalvo, ka zina likumus. Ar to, ka zina likumus, bieži lepojās arī 
mans kolēģis - deputāts Inārs Beļinskis. Izrādījās, ka likumu zināšana vien nepasargā no kļūdām, tikai vieni 
ir gatavi tās atzīt un labot, bet citi - nē. Tagad, atskatoties uz to, ka mēs strādājām pie teritorijas plānojuma 
grozījumiem, es saprotu, ka speciālistu viedoklim ir tikpat liels svars kā likumu zināšanai, reizēm pat lielāks. 
Pirmkārt, ar to es domāju Būvvaldes speciālistu viedokli. Liels paldies viņiem par to, ka ir veikuši savu darbu 
apzinīgi un godam.

Jaunajam priekšsēdētājas vietniekam Arvīdam Platpera kungam es novēlu amatā tādus pat sasniegumus, 
kādi viņam ir koru diriģēšanā. Es patiesi cienu un augstu vērtēju A.Platpera kungu un domāju, ka acīmredzamās 
atšķirības starp kordiriģēšanas mākslu un pašvaldības vadīšanu viņš pārvarēs godam.

Esmu priecīgs par to, ko izdevās padarīt laikā no pašvaldību vēlēšanām līdz šī gada februārim, un skumstu 
par to, ko neizdevās padarīt vai neizdevās novērst. Par nelaimi, kas atgadījās mūsu pagastā šī  gada 8.janvārī, 
vēl ilgi ļaudis runās. Jāsecina, ka, kaut arī esam viens no bagātākajiem pagastiem Latvijā, tomēr arī mums 
pietrūkst līdzekļu gadiem nedarītu darbu veikšanai. Un arī vēl tas, ka jebkuram šādam darbam vajadzīga 
deputātu labvēlība, kura bieži izpaliek nesaprašanas dēļ. Vienmēr atradīsies kāds deputāts, kurš uzskata, ka 
aiz katra laba darba paslēpts kāds personīgs labums. 

Bet tas, kas ir labi izdevies, ir ielu asfaltēšana. Tā izdevās, pateicoties vēl pagājušajā pašvaldības deputātu 
sasaukumā veiktajiem pasūtījumiem par ielu projektēšanu. Gataviem projektiem mūsu komandai bija jau 
vieglāk meklēt veidus, kā iegūt līdzekļus dažados fondos. Tāpat esam sagatavojuši jaunās sākumskolas 
celtniecībai nepieciešamo projektu un jaunas pašvaldības administratīvās ēkas projektu. Bet, lai tiktu līdz 
skolai un jaunai administratīvai ēkai, tagad vajadzētu pastrādāt arī deputātiem. Daudz izdarīts arī ĀSOK darbā. 
Esam iegadājušies nepieciešamo aprīkojumu glābšanai uz ūdens, mūsu bēdīgās pagājušā gada pieredzes 
mudināti, kas vēl līdz šim nav guvis vienbalsīgu deputātu atbalstu. Es saku lielu PALDIES pašvaldības darbinieku 
kolektīvam, kas ir tā saucamā melnā darba darītājs. Bez šiem cilvēkiem, atļaušos lietot tagad tik moderno 
vārdu - komandas, nekas Ķekavas pagastā netiktu paveikts. Man ļoti žēl, ka šo cilvēku profesionalitāte un 
pat cilvēciskā pašcieņa darbā reizēm tiek noniecināta. Tādos apstākļos ir grūti strādāt. Tādēļ šī gada februarī 
Ķekavas pagasta padomes darbinieki uzrakstīja Atklāto vēstuli Reģionālas attistības un pašvaldību lietu 
ministram E.Zalāna kungam, kurā sešos punktos uzskaitīti pārkāpumi pret pašvaldības darbiniekiem un pausts 
sašutums par Ķekavas pagasta padomes deputātu uzvedību, kas izpaužas kā “darbinieku psiholoģisks terors, 
kas izpaužas kā bosings un mobings, kā rezultātā tiek grauta darbinieku veselība, radot tai neatgriezenisku 
kaitējumu, un pašcieņa (..)”.

Es saku lielu paldies pagasta padomes sociālās daļas vadītajai un darbiniekiem par viņu ieguldījumu 
jautājumu risināšanā, kas skar abas sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas - pensionārus un bērnus. Daudz 
laba izdarīts arī darbā ar nepilngadīgajiem. Sociālo jautājumu uzlabojumi ir arī viens no manis pārstāvētās 
Latvijas Pirmās partijas svarīgākajiem uzdevumiem. Mēs domājam par labklājības celšanu valstiskā mērogā 
un veicam to ar veselu pasākumu kompleksu, ko realizē pašreizējā valdība. Tas ir svarīgi, jo Ķekavas pagasts 
neatrodas uz neapdzīvotas salas, tas ir Latvijas sastāvdaļa.

Nobeigumā es vēlos teikt, ka vienmēr vieglāk ir vainot citus pašu neizdarībā. Diemžēl, pašvaldībā nekļuvu 
par “savējo”, jo biju neērts, iestājoties par atbalstu iedzīvotājiem dažādos jautājumos: pret zemju izmantošanas 
mērķu pasliktināšanu ģenerālā plāna izstrādāšanas laikā, par atbalstu uzņēmējiem ienākt ar savu biznesu 
Ķekavā un attiecīgi caur nodokļu maksājumiem veicināt mūsu pagasta attīstību u.c. Slikti izrādījās tas, ka 
parāk aktīvi iesaistos pagasta pasākumos un par visu interesējos, ka cīnos par vienlīdzību un godīgumu, ka 
atbalstu pašvaldības administrācijas darbiniekus, kuri pret pagasta vadības un dažu deputātu “kundzisko” 
vadības stilu protestē vēstulē pašvaldību lietu ministram, jo citur vairs nav kur griezties.

Esmu atklāti paudis savu viedokli, neslēpjoties aiz žurnālistu vai citu profesionālu darbu darītāju mugurām. 
Apzinos sekas, kādas var būt šādai manai rīcībai. Saviem vēlētājiem gribu atgādināt, ka joprojām es esmu 
pagasta padomes deputāts un gatavs aizstāvēt Jūsu intereses, ja tas būs vajadzīgs.

Ar cieņu, Jūsu deputāts IGORIS MALINAUSKAS

2.11. Jaunbūvēm un rekonstruējamam objektam pieguļo-
šo teritoriju piegružošana ar būvgružiem, ja to pieļauj būves 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; 

2.13. Uzņēmumu, iestāžu, organizāciju teritorijas nesakopšana 
un neuzturēšana kārtībā, ja to pieļauj atbildīgā amatpersona vai 
īpašnieks; 

2.15. Teritorijas pie mazdārziņiem vai vienģimenes 
(divģimeņu) dzīvojamām mājām nesakopšana līdz brauktuvei 
(gājēju celiņam), grāvim, caurtekai, zāles nenopļaušana, ja tā 
sasniedz 15-20 cm; 

2.16. Staigāšana vai braukšana pa zālienu, apstādījumu 
bojāšana; 

2.17. ugunskuru kurināšana namu tuvumā, zāles dedzinā-
šana, putnu ligzdu postīšana.

Pagājušā gada vasaras-rudens sezonā vairākkārtīgi tika 
apsekota pagasta teritorija un pagasta padomes vārdā nosūtītas 
brīdinājuma vēstules vairāk kā 200 īpašniekiem par teritorijas 
nekopšanu un zāles nenopļaušanu savā īpašumā, vairāk kā pusei 
no tiem brīdinājuma vēstules nosūtītas atkārtoti. Vairākiem tika 
piemērots administratīvais sods.

Paldies tiem zemju īpašniekiem, kuri bez īpaša uzaicinājuma 
pagājušajā gadā ir sakopuši savas teritorijas, kā arī tiem, kuri pēc 
vēstuļu saņemšanas to ir paveikuši. Kopumā pagājušajā gadā, 
salīdzinot ar iepriekšējiem, tādā veidā tika panākts vislielākais 
sakopto un nopļauto zemes īpašumu skaits, īpaši gar lielākajiem 
autoceļiem un ielām.

Sākoties siltam un sausam laikam, palielinoties kūlas 
ugunsgrēku draudiem, tiem zemes īpašniekiem, kuri nav sakopuši 
savus īpašumus, tiks piemērota administratīvā atbildība.

SIGITA VARIKA, vides aizsardzības speciāliste

VIDE
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NODOTS SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI
Sporta un atpūtas centra būvniecības iecere nekustamajā īpašumā “Brīnumi”

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta 
padomes 22.02.2008. lēmumu, nodota 
publiskai apspriešanai būvniecības ierosi-
nātāja SIA “LMT” pilnvarotās personas 
SIA “Latvijas energoceltnieks” LMT bāzes 
stacijas (torņa h-72) būvniecības iecere 
Ķekavas pagastā, nekustamā īpašumā 
“Bražas-1” 1.zemes vienībā (kadastra numurs 
8070 012 0057 ).

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta 
padomes 22.02.2008. lēmumu, 
nodota publiskai apspriešanai 
būvniecības ierosinātāja Mihaila 
Ņesterova sporta un atpūtas centra 
būvniecības iecere Ķekavas pagastā, 
nekustamajā īpašumā “Brīnumi” 
(kadastra numurs 8070 008 0865).

Aicinām Ķekavas pagasta iedzīvotājus, kā arī personas, kurām Ķekavas 
pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, 
izteikt savu viedokli un līdz 2008. gada 7. aprīlim 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 7. aprīļa, netiks ņemtas vērā.

LMT bāzes staciju būvniecības ieceres nekustamajos īpašumos “Bražas-1” un “Druvas-1”

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta 
padomes 22.02.2008. lēmumu, 
nodota publiskai apspriešanai būv-
niecības ierosinātāja SIA “LMT” 
pilnvarotās personas SIA “Latvijas 
Energoceltnieks” LMT bāzes stacijas 
(torņa h-48m) būvniecības iecere 
Ķekavas pagastā, nekustamajā 
īpašumā “Druvas-1” 1.zemes vienībā 
(kadastra numurs 8070 015 0029).

Pamatojoties uz Ķekavas pagasta padomes 
22.02.2008. lēmumu, nodota publiskai apspriešanai 
būv niecības ierosi nātāja SIA “Ragn-Sells” centrālās 
ražošanas bāzes un ofisa būvniecības iecere 
Ķekavas pagastā, nekustamajā īpašumā “Gurnicas” 
(kadastra numurs 8070 008 0234).

Ražošanas bāzes un ofi sa būvniecības 
iecere nekustamajā īpašumā 

“Gurnicas”
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PROJEKTI

APSTIPRINĀTS TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS 
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAI ĶEKAVAS PAGASTĀ 

2009.  2020. GADAM

IZGLĪTĪBA

SIA “Ķekavas nami”, piedaloties Ķekavas pagasta padomes 
speciālistiem un pieaicinātiem ekspertiem, pagājušā gada 
nogalē sagatavoja Tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP) 
ūdenssaimniecības attīstībai Ķekavas pagastā. Tas izstrādāts 
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju 
baseinos” turpinājumam.

TEP izstrāde veikta attiecībā uz daļu no Ķekavas pagasta 
teritorijas, kurā iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu radītos 
komunālos notekūdeņus (vai pēc attiecīgas priekšattīrīšanas 
arī ražošanas notekūdeņus) ir lietderīgi novadīt projekta 
pirmajā fāzē izbūvētajā notekūdeņu spiedvadā tālākai 
attīrīšanai SIA “Rīgas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 
Daugavgrīvā. Tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavo-
šanas mērķis bija veikt nepieciešamos sākotnējās izpētes 
darbus, lai ierīkotu centralizētas ūdensapgādes tīklus un 
centralizētas notekūdeņu savākšanas tīklus apdzīvotās 
vietās Ķekavas pagastā ar šo tīklu pieslēgšanu jaunajam 
uzbūvētajam notekūdeņu spiedvadam no Ķekavas uz Rīgu. 
Šī projekta realizēšana ļaus samazināt piesārņojuma slodzi uz 
Daugavu un Sauso Daugavu.Dzeramā ūdens kvalitāte atbildīs 
nekaitīguma prasībām. 

Darba gaitā tika novērtēts patreizējais ūdenssaimniecības 
pakalpojumu stāvoklis Ķekavas pagasta ciematos: Odukalns, 
Loreķi, Vimbukrogs, Alejas, Katlakalns, Rāmava, Mākoņkalns 
un Ziedonis ar mērķi izstrādāt prioritāro (īstermiņa) investī-
ciju programmu realizācijai 2009.-2013. gadā un ilgtermiņa 
investīciju programmu realizācijai 2013.-2020. gadā. Ņemot 
vērā pašreizējo situāciju ūdenssaimniecībā šajos ciematos, 
īstermiņa investīciju programmā ir iekļauti šādi pasākumi 
4 pagasta teritorijā esošos ciematos ar lielāko iedzīvotāju 
skaitu un lielākajiem vides piesārņojuma draudiem:
• Odukalna ciemats (kanalizācijas tīklu ierīkošana);
• Vimbukroga ciemats (kanalizācijas tīklu ierīkošana);
• Katlakalna ciemats (ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

ierīkošana, ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība);
• Ziedoņa ciemats (kanalizācijas tīklu ierīkošana).

Kopējās prioritārās investīciju programmas realizēšanas 
izmaksas ir 6 812 725 LVL bez PVN, (ar PVN 18% – 
8 038 970LVL). Finansēšanas plānā paredzēts, ka prioritārās 
investīciju programmas realizēšanai finanšu līdzekļi 75% 

apjomā no projekta attiecināmajām izmaksām tiks saņemti 
no ES Strukturālajiem fondiem (Kohēzijas fonda)un 3,18 % 
no projekta kopējām izmaksām tiks saņemti no valsts 
investīcijām.

Ilgtermiņa investīciju programmā iekļauti šādi pasākumi 
5 pagasta teritorijā esošos ciematos:
• Aleju ciemats (kanalizācijas tīklu ierīkošana);
• Rāmavas ciemats (ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

ierīkošana);
• Mākoņkalna ciemats (kanalizācijas tīklu ierīkošana);
• Vimbukroga ciemats (ūdensvada tīklu ierīkošana);
• Loreķu ciemats (ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

ierīkošana);
• Ķekavas NAI teritorijas rekultivācija.

Kopējās izmaksas ilgtermiņa investīciju programmas 
realizēšanai ir 5 953 883 LVL (tai skaitā PVN 18%).

Ziedoņa ciemata ūdensapgāde, Mākoņkalna ciemata 
ūdensapgāde un Aleju ciemata ūdensapgāde ir apskatīta TEP, 
bet ierobežoto fi nansu resursu dēļ varētu tikt īstenota tikai 
pēc 2020. gada. Tikai šo pasākumu vien realizācijas izmaksas ir 
2 758 562 LVL (bez cenu rezerves nākotnē, ieskaitot PVN 18%).

Ķekavas pagasts ir iekļauts to 88 aglomerāciju sarakstā 
Latvijā, kas uzaicinātas iesniegt LR Vides ministrijā projektu 
pieteikumus finansēšanai no nacionālās programmas 
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotajās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu lielāku par 2000". Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzekļi tiek piešķirti kā līdzfinansējums 
ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanai aglomerācijās 
ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000, lai uzlabotu 
ūdensapgādes sistēmā padotā dzeramā ūdens kvalitāti, 
samazinātu nepietiekami attīrītu notekūdeņu izplūdi vidē 
un palielinātu pakalpojumu pieejamību. Pats par sevi tas 
nenozīmē, ka finansējums ūdenssaimniecības attīstībai 
tiks piešķirts “automātiski”, tāpēc papildus nepieciešams 
sagatavot un iesniegt apjomīgu dokumentācijas paketi par 
iecerētajiem darbiem. Un šis izstrādātais TEP turpmākajā 
projekta realizācijas ciklā kalpo par pamatu fi nansējuma 
pieteikuma sagatavošanai un darba uzdevumu sagatavošanai 
iepirkumu dokumentācijas izstrādei. 

ASTRĪDA VĪTOLA

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.

IZPĒTES DARBA REZULTĀTI “PROJEKTA PIETEIKUMA 
SAGATAVOŠANA DAUGAVAS  MISAS KANĀLA 

REKONSTRUKCIJAI ĶEKAVAS PAGASTĀ”
No 2007. gada novembra līdz 2008. gada februārim Ķekavas pagasta vides un attīstības daļas speciālisti, sadarbībā ar 

nodibinājumu “Cerību bura”, strādāja pie Daugavas - Misas kanāla rekonstrukcijas izpētes darbiem, kā arī izstrādāja Daugavas – 
Misas kanāla un Ķekavas upes lejteces vides labiekārtošanas koncepciju 2008.-2015. gadam.

Lai sagatavotu projekta pieteikuma tehnisko pusi, tika pieaicināti speciālisti no SIA “MELIORPROJEKTS”, kuri veica esošās 
situācijas izpēti Daugavas – Misas kanālā, inženiertehnisko būvju priekšizpēti un identifi cēja veicamos darbus kanāla un 
inženiertehnisko būvju rekonstrukcijai, kā arī to izmaksas. 

Projekta ietvaros ir sameklēti iespējamās sadarbības partneri projekta realizēšanai no Norvēģijas, Norvēģijas institūts 
ūdens izpētei, kas varētu sniegt vērtējumu ūdens kvalitātes izmaiņām projekta realizēšanas rezultātā, priekšlikumus ūdens 
resursu sabalansētai izmantošanai, rekreācijai, makšķerēšanai, ūdenssportam (laivošanai), risinājumus citām ar ūdens resursu 
aizsardzību saistītām problēmām (zivju resursu atjaunošana u.c.)

Ņemot vērā izpētes rezultātus un vides speciālistu ieteikumus, līdz 2008. gada martam tiks sagatavots projekta pieteikums 
fi nansējuma piesaistei no Norvēģijas fi nanšu instrumenta.

ASTRĪDA VĪTOLA, 
Ķekavas pagasta padomes vides un attīstības daļas vadītāja

PAZIŅOJUMS

Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrības gada atskaites sapulce notiks otrdien, 25.martā plkst.19  Ķekavas 
kultūras nama nodarbību telpā.

BIEDRĪBAS VALDE 

PATEICĪBAS

Ķekavas municipālā policija izsaka pateicību Dainim Plūmītim par gāzes noplūdes atklāšanu un iespējamas 
nelaimes novēršanu Ķekavas centrā  24. februārī.

LEONS MARKELOVS, Ķekavas municipālās policijas priekšnieks

Naktī no 22. uz 23. februāri spēcīgais vējš izgāza divus elektrības stabus Valdaučos, pārtraucot elektrības padevi 
vairākās privātmājās. Liels un sirsnīgs paldies “Latvenergo” Ķekavas elektrotīklu brigādei, kas ļoti operatīvi nomainīja 
piecus stabus, strādājot līdz pat tumsai visu svētdienu, par spīti lietum, kamēr avārijas sekas bija novērstas.

Māju “Ķilpes”, “Tošas”, “Vilkmuižnieki” un “Stoķi” iedzīvotāju vārdā VERONIKA IGAUNE
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NOTIKUMS

Svētki dvēselei
Ļoti gaumīgi iekārtota zāle. 22. februāra vakars kultūras namā – 

jaunā fl īģeļa ieskandēšanas svētki. Virtuozi koncertē starptautisko 
festivālu laureāts Artjoms Suvarī. Silti un izjusti dzied Ķekavas 
kultūras nama vokālais ansamblis. Lielisks mākslas baudījums.

“XXI gadsimtā nopietnās mākslas nozīme ir lielāka nekā jebkad 
agrāk,” ar šo starptautiski atzītās un Eiropā populārās komponistes 
Sofi jas Gubaiduļinas domu sasaucās arī fl īģeļa “krusttēva” Arvīda 
Platpera (attēlā) sacītais, uzsverot vitālo vajadzību ikvienam 
cilvēkam pēc mākslas attīrošās veldzes mūsu straujā tempa un 
noguruma piepildītajā ikdienā. Iespēja šo veldzi izjust ir radīta. 
Mums, klausītājiem, tikai jāvēlas to saņemt.

Dziesmas spieto 
“Ieviņā” 

Jau otro gadu pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa” notiek 
dziedošo ģimeņu “Spiets”, kuru organizē un vada bērnudārza 
muzikālā audzinātāja un pasākuma krustmāte Anita Kampa. Bišu 
saimes mātes lomā iejutās bērnudārza metodiķe Dzintra Gruzde, 
kura ar mīļu humoru uzmundrināja spieta dalībniekus. Šajā gadā 
pasākumā piedalījās desmit dziedošās ģimenes. Katra no tām bija 
parūpējusies, lai sniegtais priekšnesums būtu kā neliela izrāde. 
Krāšņi tērpi un iestudētas kustības neatstāja skatītājus vienaldzīgus. 
Priekšnesumi bija aizraujoši un balvas saņēma katra ģimene. 
Diplomu un nomināciju Vissapņainākā burbuļvannā saņēma Atvaru 
ģimene, Zelmeņu ģimeni sveica kā Viskuplāko, Matu ģimene tika 
pie Visdrosmīgākā pasaules pelēna titula, Rudzinsku ģimeni atzina 
par Viskrāsainākās un smaržīgākās dziesmas izpildītājiem, Tīģeru un 
Cingeru ģimenes sniedza Visrotaļīgāko priekšnesumu, bet Ritumu 
ģimene - Vissaldāko. Miltu ģimenes sniegums tika atzīts par 
Visemocionālāko un sirsnīgāko, Stankeviču ģimeni – orķestri sveica 
par Visritmiskāko priekšnesumu, Cīruļu ģimene ieguva skatītāju 
simpātijas un diplomu par Visjautrāko un garšīgāko dziesmu.

Konkursa “Objektīvā - Ķekava” nolikums
1. Konkursa mērķis

Iesaistot pagasta iedzīvotājus un citus intere sentus, 
izveidot Ķekavas pagasta kalendāru 2009. gadam un 
citus prezentācijas materiālus, kas atspoguļotu Ķekavas 
daudzveidību un skaistumu.

Veicināt sava pagasta patriotisma jūtu kopšanu.
2. Konkursa rīkotāji – Ķekavas pagasta padome un 

izdevums “Mūsu Ķekava”. 
3. Konkursa vērtēšanas komisija 

Daina Šulce, Gunta Lapiņa, Silvija Zītare, Arvīds Platpers, 
Māris Belovs, Ināra Rumbina, Agita Eizenberga.
4. Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties jebkurš Ķekavas pagasta 
iedzīvotājs, kā arī citi interesenti.
5. Konkursa saturs

Konkursa dalībnieka uzdevums ir savā redzējumā 
fotogrāfijās parādīt Ķekavas pagasta dabu un kultūr-
vēsturisko vidi - dabas un vēstures objektus, kultūras 
pieminekļus, arhitektūru un sakoptas vides objektus. 
Fotoattēlā redzamajam objektam (vietai) jābūt konkrētam 
un atpazīstamam. 
6. Konkursa darbu iesniegšanas laiks – līdz 2008. gada 

15. septembrim.
7. Konkursa noteikumi

7.1 Konkursa dalībnieks var iesniegt vienu vai vairākas 
iepriekš nepublicētas fotogrāfijas par minētajām 
tēmām, kā arī atsūtīt tās elektroniskā formā.

7.2 Fotogrāfi jas lielums - 15 x 24 cm. 
7.3 Iesniedzējam jānorāda savs vārds, uzvārds, personas 
kods, mājas adrese, tālruņa numurs, nodarbošanās.
7.4 Par fotogrāfi ju jābūt šādām norādēm: nosaukums, 
konkrētās vietas norāde (var būt plašāka informācija - 
pēc autora ieskatiem)
7.5 Darbi iesniedzami izdevuma “Mūsu Ķekava” 
redaktorei (Gaismas ielā 19, k.9, tālr. Nr. 29192012) vai 
nosūtot uz e - pastu avize@kekava.lv.
7.6 Profesionālo fotogrāfu darbus vērtē atsevišķi.

8.  Vērtēšanas kritēriji:
- mākslinieciskais izpildījums, fotogrāfi jas kvalitāte, 

satura oriģinalitāte.
9. Apbalvošana

Vērtēšanas komisija izraugās kritērijiem atbilsto šus 
darbus. To skaits nav ierobežots. Vērtēšanas komisija 
pēc saviem ieskatiem var noteikt atsevišķas nominācijas 
piešķirtā balvu fonda ietvaros.  

Labāko darbu autori saņem balvas.
Labākie darbi tiks izmantoti Latvijas Republikas 

90. gada diena veltītā izstādē, Ķekavas pagasta 2009. gada 
kalendāra un citu prezentācijas materiālu sagatavošanai.  

Konkursa rezultāti tiks publicēti izdevumā “Mūsu 
Ķekava”.

Iesniegtie darbi paliek Ķekavas novadpētniecības 
muzejā.

12. februārī Baložu kultūras namā 
notika Rīgas rajona literāro uzvedumu 
konkurss “Tu esi Latvija”. No Rīgas 
rajona piedalījās 10 komandas, tostarp 
divas no privātskolas “Gaismas tilts 
97” – 7. klase ar literāru kompozīciju 
“Dzejnieks un tauta” (O.Vācieša dzeja) 
un 8. klase ar I. Ziedoņa dzeju “Ceļā – 
savai tautai, zemei, rītdienai”.

Ļoti iepriecināja rezultāti – no 
divām pirmajām vietām vienu ieguva 
7. klases bērni un no divām otrajām – 
8. klase. Vēlos pateikt paldies abu 
klašu skolniekiem par darbu ar sevi un 
gatavošanās laikā, skolotājām – Andai 
Knospiņai, Vitai Timermanei un Ivetai 
Eglītei – par padomu, ieinteresētību 
un ļoti vajadzīgo līdzdarbošanos 
uzvedumu tapšanā, kā arī Dainim 
Auziņam par mums atvēlēto laiku 
savā brīvajā sestdienā, palīdzot ar 
tehniskām lietām.

Manuprāt, svarīga ir vēl viena 
piebilde – abas klases startēja pilnā 
sastāvā, tas nozīmē, ka uzstājās visi, 

PAR SAVU SKOLU, PAGASTU, LATVIJU...

1. marta krēslas stundā Ķekavas kultūras namā skanēja  kokļu mūzika.
Bija pulcējušies visi Rīgas rajona kokļu ansambļi (apmēram 60 dalībnieku), lai ieskandētu ceļu uz lielajiem Dziesmu 

svētku koncertiem. Muzicēja arī Ķekavas mūzikas skolas kokļu ansamblis, vadītāja Ramona Davidone.
Skanīgi sācies pavasaris sola tādu arī turpinājumu.
Neesi kūtrs, nāc , klausies, piedalies!

 VĒSMA OZOLIŅA, Ķekavas kultūras nama direktore

Izskan paldies pagasta deputātiem par izpratni, iegādājoties šo 
vērtīgo mūzikas instrumentu (17 tūkstoši latu ). Garīgās vērtības 
apguve ir mūsu pašu dvēseles ziņā.

SILVIJA ZĪTARE

 AGITAS EIZENBERGAS teksts un foto

Kokles – ceļā uz Dziesmu svētkiem 

bez atlases. Tieši tāpēc vēl jo lielāks 
ir gandarījums par to, ko var izdarīt 
katrs tāds mazs cilvēkbērns. Par 
uzdrošināšanos, ticību savam spēkam 
un šī spēka mērķtiecīgu atdevi.

Prieks arī par to, ka mūsu Ķekavas 
vārds izskan mūsu bērnu un dzejas 
kontekstā. 

Lai mums veicas novada konkursā!

SILVIJA ZĪTARE 



7

AFIŠA

2008. gada marts Nr. 3 (102)

”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

SPORTS

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ 

REKLĀMA

PAZIŅOJUMI

Sestdien, 15. martā pl. 14.00 pirmsskolas bērnu deju grupu 
sadancošanas koncerts “LIELDIENU ŠŪPOLES”.

Pirmdien, 24. martā pl. 17.00
Lielās dienas pašmāju teātra diena “OLA MĪLESTĪBU SOLA”

Visi mīļi aicināti!

Piektdien, 4. aprīlī pl. 19.00
vieskoncerts – dzied Harijs Ozols un Santa Zapacka.

Biļešu iepriekšpārdošana.

Ceturtdien, 10. aprīlī pl. 20.00 lielajā zālē pirmreizējs notikums! 
Ķekavas kultūras nama teātris izrāda Rolanda Brieža viencēlienu 

“Lielās paslēpes”.
Ieejas maksa 0,70 Ls

Pensionāru ievērībai!
10. aprīlī Nacionālajā teātrī izrāde “Apburtais aprīlis”. Biļetes var pasūtīt 13. martā 

Ķekavas kultūras nama pagrabiņā, biļešu cena 5 - 6 Ls.

*  *  *
26. aprīlī plkst.12 pensionāru atpūtas pēcpusdiena ar pavasara vēsmām 

“Raibie tauriņi”.

*  *  *
Pensionāru vienas dienas ekskursijas būs:

maijā – Gulbenes raj.,
augustā – Limbažu raj.

Pieteikties ceturtdienās Ķekavas kultūras nama pagrabiņā no plkst. 11 līdz 13 
vai pa tel. 7936097 – Ilga Priede, 7700400 – Māra Brikule.

Ceram uz jūsu atsaucību.
Pensionāru padome

KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
12. martā plkst. 15.00 Māmiņu klubiņa nodarbība ”Pirkstiņu nodarbes” –  

tikšanās ar pedagoģi Dagmāru Binderi. Dalības maksa 2 Ls

24. martā plkst. 15.00 Lieldienu pasākums “Ripo saule, ripo ola”.
Lieldienas prieki kopā ar Olaines folkloras kopu.

2. aprīlī no plkst. 9.00 - 12.00 
Ķekavas pagasta sociālā dienesta speciālista konsultācijas.

12. aprīlī  plkst. 12.00 Pensionāru interešu klubs “Vecie draugi” pasākums
 “Dziesmas un dzejas asnus cauri ikdienai dzīt”

 Dalības maksa 2 Ls

SIA ”BERTAS NAMS”
Bišumuižas veteterinārā aptieka 

un ambulance
Bauskas 145, Rīga

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

teritorijā. Tālr. 7620996, mob. 9100562
Darba laiks: darba dienās no 10.00-18.00, 

sestdienās no 10.00-14.00, 
svētdien – slēgta.

Transporta kompānija  
SIA “HRX” atver jaunu 

noliktavu Ķekavas pagastā un 
aicina pastāvīgā darbā:

• biroja administratoru/i, 
• noliktavas pārzini, 
• E kategorijas autovadītāju, 
• krāvēju, apkopēju. 

Tālr. 67505969, 
e-pasts:  personals@hrx.lv

Tikko no Dānijas pilsētas Frederikas atgriezušies 
Latvijas sportisti, kuri 2. un 3. februārī piedalījās 
Čempionāta BMX 5. un 6. posmos. Latvijas komandā 11-
12 gadus vecu zēnu grupā startēja arī ķekavnieks Kristaps 
Ezītis. Pirmajā Čempionāta dienā Kristaps tika līdz 1/2 
fi nālam, kurā fi nišēja kā 6. un no turpmākās cīņas izstājās 
(sacensības turpina pirmie 4 braucēji), tādējādi Eiropas 
čempionātā BMX 5.kārtā izcīnīja 12 vietu. Otrā diena 
izrādījās veiksmīgāka, un Kristaps pusfi nālā sacensību 
kopvērtējumā ieņēma 9/10.vietu. Jāpiebilst, ka šajā klasē 
startēja 78 dalībnieki. 

Nīderlandes pilsētā Zvollē (Zwolle) 12.un 13. janvārī 
Eiropas čempionāta BMX 3. posmā Kristaps tika līdz 
1/4 fi nālam, bet 4.posmā startēja arī pusfi nālā un šo 
sacensību kopvērtējumā ieņēma 16.vietu 64 dalībnieku 
konkurencē.

Kristaps veiksmīgi ir uzsācis 2008.gada Latvijas 
sacensību sezonu. 19.janvārī Rīgā, Kleistu sporta bāzē 
norisinājās „Rīgas BMX kauss 2008”, kur Kristaps savā 
vecuma grupā izcīnīja uzvaru. 

Blīvais treniņu un sacensību grafi ks netraucē Kristapam ar ļoti labām un teicamām sekmēm 
iegūt pamatizglītību Ķekavas vidusskolas 5.b klasē. 

Ar Ķekavas pagasta pašvaldības atbalstu arī iepriekšējā sezonā Kristaps startēja Latvijas, 
Lietuvas un Eiropas BMX čempionāta posmos. 2007.gada sezonā Latvijas čempionātā viņš 
kopvērtējumā ieguva 4.vietu, bet Lietuvas čempionāta kopvērtējumā kāpa uz pjedestāla, lai 
saņemtu nopelnīto bronzas medaļu. 

29. februārī Siguldā notiku šās 
Rīgas rajona pašvaldību darbi-
nieku 11. ziemas sporta spēles 
varēja nosaukt par ekstremālām – 
programmā bija iekļauti divi 
nobraucieni ar kamanām VUČKO 
pa bobsleja un kamaniņu trasi, 
kurā trenējas olimpiskie čempioni! 
Ar aizvērtām acīm un bailēm sirdi – 
bet fi nišējām veiksmīgi! 

Apskatu sagatavoja 

LINDA ZAĶE

Ar kārtējo uzvaru, 2008. gada 
sporta sezonu uzsākot, no Lietuvas 
starptautiskā svaru bumbu celšanas  
turnīra, kas 23. februārī notika 
Rokiškos, atgriezās ķekavietis, 
pagasta padomes deputāts Inārs 
Beļinskis. Viņš izcīnīja pārliecinošu 
uzvaru savā vecuma un svara 
grupā.

Sporta gadu atklāj 
novusisti

Kā parasti, pirmie pēc Jaunā gada pagasta 
čempionātu sarīkoja novusisti. 16 dalībnieku  
konkurencē pirmo vietu izcīnīja Ritvars 
Kauss, otrajā vietā atstājot Jāni Jaunošānu un 
trešajā vietā - savu tēvu (arī pašreizējo Eiropas 
čempionu novusā) Modri Kausu.

Zoles spēlētājiem – 
otrā vieta rajonā

24. februārī Salaspilī notika Rīgas rajona 
sporta spēles zolē. Ķekavieši ieguva 2. vietu starp 
Rīgas rajona pašvaldību komandām. Komandas 
sastāvs: Aija Videniece, Harijs Bembers, Ainis 
Bilinskis un Raivo Jumis.

Sporta gads sācies veiksmīgi!

Ekstremāls nobrauciens aizvērtām acīm...

Kristaps Ezītis iekaro pasauli



NOTEKŪDEŅU BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS 
IEKĀRTAS PRIVĀTMĀJĀM

-) Ražotas Latvijā
-) Objektu apsekošana ir bez maksas 
-) Transports Rīgas rajona robežās ir bez maksas
-) Profesionāla un kvalitatīva iekārtu montāža
-) Individuāla pieeja
-) Servisa apkalpošana
Kā arī piedāvājumā:
-) Ūdensvadu un ārējo kanalizācijas tīklu projektēšana
-) Eļļas/naftas atdalītāji autoservisiem un stāvvietām
-) Tauku uztvērēji kafejnīcām
-) Esošo septisko bedru rekonstrukcija 

SIA “EkoStandarts Tehnoloģijas”, Daugavgrīvas iela 93, Rīga, LV-1007
Tālr./Fakss 67473706, Mob: 26672886, 26399540; e-pasts: esteh@inbox.lv

www.ekostandarts.lv

APSVEIKUMI

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta

ANDRA BEIJERA (dz. 1973.g.),
ALEKSANDRA BOIKO (dz. 1971.g.),
VALIJAS LĪNES (dz. 1929.g.),
EDVĪNA BURNAVA (dz. 1933.g.),
OLGAS ARAMINAS (dz. 1924. g.),
KAZIMIRA TRIKINA (dz. 1938. g.),
ILGVARA PLATĀ (dz. 1942. g.),
ANDREJA SIRMOVIČA (dz. 1961. g.),
ASJAS ŠULTES (dz. 1925. g.),
MARIJAS BALTMANES (dz. 1931.g),
IVANA ZELENKEVIČA (dz. 1941. g.),
EDGARA BALOŽA (dz. 1988. g.)
aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka līdzjūtību 
tuviniekiem. 

Lai paliek ābele, ko iestādīju,
Lai vārds, ko kādam teicu mierinot,
Lai godīgs darbs, bez skaļuma ir vainags,
Pie zemes vārtiem  ko man līdzi dot.

LĪDZJŪTĪBAS
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SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

Ķekavas pagasta padomes 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
jaundzimušos mazuļus

RŪDOLFU ULMANI,
VITU PĀLENU,
ANCI ĒRGLI,
MADARU ĒRGLI,
KITIJU PRIEDI,
OLIVERU DREIMANI,
KRISTAPU FĀRTU,
ARĪNU BELOVU,
LAINI KALNIŅU,
MARKU GRUDKINU,
PATRĪCIJU VĀVERI,
TIMOTEJU LAPSU,
RAIVO LIEPU,
AIGARU KĀRKLIŅU

un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta padome.

Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi – ļaudis skatās, ļaudis gaida, 
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida. 
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt, 
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida. 
Tev vajag viņā spēku iepotēt, 
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu. 

                 (I.Ziedonis)

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
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Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem pilna sirds.
Ik zars no tavas dzīves koka
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

ALEKSANDRU KASICKU, 
FEONIJU TERENTJEVU,
STAŅISLAVU GASULU, 

PĒTERI BUKANU!

 90 gadu jubilejā sveicam

NATĀLIJU VANAGU,
 JUZEFU ANDŽĀNI, 

MARTU PURIŅU!
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.

SLUDINĀJUMI

PĀRDOD divus zemes gabalus pa 3000 kv.m 
pie Daugavas uz Ķekavas/ Daugmales robežas. 
Ir elektrība, projekts, būvatļauja. Privātmāju 
būvēšanai. Cena 30 eiro/kv.m (90 000 eiro). 
Tālr. 26177004.

MAINA māju Kuldīgas raj. Īvandē (11 ha zeme, 
grants karjers, ūdens mājā) pret 3 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.

MĒBEĻU MEISTARS kvalitatīvi saliks jūsu jaunās 
mēbeles. Tālr. 28331645.

Latvijas Vācu aitu suņu kluba 2007. gada labākā 
audzētava “Solo Rigoletto” piedāvā kvalitatīvus 
vācu aitu suņu kucēnus ar LKF ciltsrakstiem. 
Zvanīt pa tālr. 29241345, apskatāmi Katlakalnā. 
www.german-shepherd.lv 

PĒRK zemes diskus BDN-3. Tālr. 67936620.

PĀRDOD VISU VEIDU KOKMATERIĀLUS būv-
niecībai – 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

Mīļie Ķekavas bomži, diedelnieki un tiem pielīdzi-
nāmie! Sakarā ar neiespējamību apmierināt 
augošās agresīvās prasības paziņoju par attiecīgā 
pakalpojuma izbeigšanu. Lēmums spēkā ar 
publicēšanas brīdi.  Jānis Biezais

Visu veidu metināšanas darbi.
Tel. 26538887

Iznomā/pārdod siltumpūtēju (dīzelis).
Tel. 26538887 LTK “AIBE” aicina darbā

PĀRDEVĒJAS KASIERES,
DATU OPERATORU.

Konkurētspējīgs atalgojums, mūsdienīgi 
darba apstākļi ar izaugsmes iespēju, 

draudzīgs kolektīvs.
Veikals atrodas Valdlaučos. Tālr. 29143567.

Smago automašīnu serviss, apkope un 
diagnostika Baldonē, Rīgas rajons.

Zvanīt pa tālr. 26538887

Latas siltumnīcām ar stikla rievu, apdares, 
grīdas, ēvelēti dēli, kokskaidu briketes. 

Piegādājam. Tālr. 26139985.

Friziersalonā “Fenix”
Individuāla pieeja 
katram klientam.

 Jaunākās modes tendences matu 
griezumos un krāsošanā.

 Jaunā ilgviļņu tehnoloģija palīdzēs 
iegūt lielisku frizūru arī mājās.

 Piedāvājam matu rotas – Swarovski 
kristālus, kā arī matu pieaudzēšanu.

Laipni gaidīti gan lieli, gan mazi! 
Ķekavā, 8. mājas pagrabstāvā.

 Darba laiks: 
pirmdiena – piektdiena plkst. 9 – 19, 

sestdien – plkst. 9 -17, svētdien slēgts. 
Frizieres: Indra 29639660, Evija 29643922, 

Sintija 29877505.

jaunais birojs
Ķekavā, Gaismas ielā 8/17, dz. 29.

Darba laiks: 
darbdienās no plkst. 10 līdz 19; 

piektdienās līdz plkst. 20; sestdienās no 
plkst. 12 līdz 15; svētdienās - slēgts.

Laipni gaidītas konsultantes, klientes 
un interesentes.

Zonas menedžere Jolanta Vīte, 
mob. tel. 26521989.

A V O N

FITNESA KLUBS ELIKSĪRS
AICINA UZ:

ESTĒTIKAS UN KUSTĪBU 
STUDIJĀ “PŪKS”

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

KARĪNAS DEJU STUDIJU
Daudzpusīgi deju elementi apvienoti ritmiski,

 plastiski krāšņos skatuves priekšnesumos. 
Iejutīsieties dažādās lomās; izpaudīsiet savus 

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

TAEKWON – DO
Korejiešu cīņas māksla. Iesācēju grupa no 6 g. 

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

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.

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.

SALSA
Nodarbības domātas tiem, kuri mīl Latīņamerikas 

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

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

MASĀŽU

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

tālr.: 67937274

Ir sāpe, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav vārdu, kas mierināt spētu...

Skumju brīdī esam kopā un 
izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Jurim un Asjai Baložiem, 
dēlu mūžībā aizvadot.

Kokorēviču ģimene Ķekavā


