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AKTUALITĀTES

Vara mainās, dzīve turpinās

„Mūsu Ķekava” tikās ar administrācijas 
vadītāju ANDRI KRŪMU un viņa vietnieku 
SERGEJU SEŅKĀNU viņu pirmajā darba 
nedēļā.  Tā kā padomes pilnā sastāvā atlaišana 
Latvijā ir ārkārtas gadījums un analoga 
pieredze ir tikai Kuldīgas rajona Rendas 
pagastā ,  iedzīvotājiem ir būtiski uzzināt:

– Kas mainīsies pagasta dzīvē?
– Pašvaldība turpinās pildīt visas likumā 

noteiktās funkcijas pilnā apjomā: tiks 
nodrošināta pašvaldības teritorijas attīstība 
un iedzīvotāji saņems visos tos pašus 
pakalpojumus, ko līdz šim. Vienīgās izmaiņas 
saistītas ar to, ka līdzšinējās padomes vietā 
lēmumus pieņems pagaidu administrācija, 
nedaudz mainītā sastāvā darbu turpinās visas 
līdzšinējās komisijas. Administrācijas darbības 
pamatnostādne – nodrošināt, lai no pārvaldes 
nomaiņas iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 
kvalitāte un pieejamība nekādā ziņā neciestu, 
bet tikai uzlabotos.

– Kādi ir galvenie uzdevumi, kurus 
administrācija uzskata par sava darbības 
laika prioritāti?

–  Pirmām kārtām atrisināt pašlaik smagāko 
Ķekavas pagasta problēmu – izstrādāt paš-
valdības teritorijas plānojumu, no kura ir 
atkarīga gan daudzu konkrētu pašvaldības 
projektu, gan uzņēmējdarbības turpmākā  
attīstība, gan arī iedzīvotāju ieceres attiecībā 
uz mājokļa būvniecību. Administrācijai ir 
skaidrs, konkrēts plāns, un ceram visus ar 
plānojumu saistītos jautājumus atrisināt sešu 
mēnešu laikā, tas ir – līdz novembra beigām, 
bet atsevišķas lietas esam apņēmušies  sakārtot  
krietni vien ātrāk.

Pagaidu administrācija uzskata, ka 
būtu lietderīgi izvērtēt iepriekšējās pagasta 
padomes padarīto. Problēmas ir ne tikai ar 
teritorijas plānojumu, sūdzības tiek saņemtas 
arī par citām pašvaldības darbības sfērām. 
Jau savās pirmajās darba dienās esam 

Ar tīri izberztām grīdām,
Uz galda kad miestiņš un siers,
Ar meijām un Jāņuzālēm
Nāk vasaras saulgriežu miers.

Tas miers, kas pārvēršas priekā
Un laukā liek  gavilēt iet,
Kad liesmainu Austras koku
Ik pakalns aizdedzis šķiet.

Kā apiņi dziesmas stīgo,
Un sirds to mūžību jūt,
Ar kuru latviskais līgo
Liek paaudzēm kopā būt.

/K. Apškrūma/

Cienījamie Ķekavas pagasta 
iedzīvotāji!

Vasaras saulgrieži ir svētki, kas 
gadu simtiem vienojuši latviešu 
tautu. Lai arī šogad Jāņu vakars 

vieno Ķekavas pagasta ļaudis gaišā 
noskaņā, Līgo dziesmās, centienos 
svētkus sagaidīt ar sapostu sētu un, 

galvenais, sapostu dvēseli. 
Lai kopības izjūta pavada pagasta 

ļaudis ne vien svētkos, bet arī 
ikdienas gaitās!

Priecīgus Līgo svētkus!
Ķekavas pašvaldības pagaidu 

administrācija

5. maijā Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents 28. maijā izsludinājis likumu „Par 
Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu”. Ar likumu atņemtas pilnvaras Ķekavas 
pagasta padomes deputātiem, jo attiecīgais deputātu sasaukums, kā secināts veiktajās 
pārbaudēs, vietējo iedzīvotāju deleģētās pilnvaras izmantojis nelikumīgi, nelietderīgi un 
vietējo iedzīvotāju interesēm neatbilstoši.

Likums stājās spēkā 29.maijā. Ķekavas pagasta padome ar šo likumu ir atlaista, un 
Ķekavas pagastā iecelta pagaidu administrācija: pagaidu administrācijas vadītājs – Andris 
Krūms; pagaidu administrācijas locekļi – Sergejs Seņkāns un Ojārs Valkers.

 Kā noteikts likumā, pagaidu administrācija pilda normatīvajos aktos paredzētās vietējās 
pašvaldības padomes funkcijas un no drošina pašvaldības iestāžu darba nepārtrauktību, 
kā arī fi nansiālo un saimniecisko darbību. Pagaidu administrācijas vadītājs pilda vietējās 
pašvaldības padomes priekš sēdētājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

Pagaidu administrācija dar bosies līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāks 2009.gada 
vietējo pašvaldību vēlēšanās ie vēlētā Ķekavas novada dome. Pagaidu administrācijas dar-
bību nodrošina un fi nansē no Ķekavas pagasta pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

pamanījuši, ka aktuāla ir pašvaldības struktūras 
reorganizācija. Neviens nevar pateikt, kāpēc tā ir 
tieši tāda, kāda ir, kas par ko konkrēti atbild utt. 
Tādēļ plānojam veikt pašvaldības funkcionālo 
auditu: lūgsim profesionālu speciālistu pētīt un 
analizēt funkciju izpildes kvalitāti un lietderību, 
darbinieku pienākumu sadali un efektivitāti, 
pieņemto lēmumu kvalitāti. Pēc tam speciālista 
priekšlikumus ar viņa līdzdalību īstenosim.

Uzskatām par nepieciešamu steidzīgi 
sakārtot visu lietvedību un pēc iespējas ātrāk 
ieviest tā dēvēto vienas pieturas aģentūru, 
kuras mērķis – maksimāli atvieglot iedzīvotā-
jiem  pašvaldības pakalpojumu saņemšanas 
procedūru. Praktiski tas nozīmē, ka cilvēkam 
nenāksies staigāt pa daudziem kabinetiem 
un meklēt savas vajadzības risinājumu. 
Viņš iesniegs visu nepieciešamo konkrētam 
darbiniekam, kurš zinās, kādi dokumenti 
vajadzīgi un kāda ir lēmuma pieņemšanas 
procedūra, un pateiks, kad iedzīvotājs pie šī paša 
darbinieka varēs saņemt atbildi. Tāda sistēma 
veiksmīgi funkcionē lielo pilsētu pašvaldībās, 
kur jautājumu loks un apjoms ir daudz plašāks, 
un kāpēc tāda nevarētu funkcionēt pagastā?

Domājam, ka, piemēram, būvvaldei un 
sociālajam dienestam jākļūst par patstāvīgām 
iestādēm, samazinot atkarību no politiskiem 
lēmumiem un paaugstinot atbildību par pašu 
pieņemtajiem lēmumiem.

– Pagastā ir aizsākti vairāki lieli būv-
niecības projekti...

– ... un par galveno no tiem uzskatām bērnu-
dārzu, kuram pašlaik ir arī vislielākās iestrādes. 
Ir gan zināmas ar teritorijas plānojumu saistītas 
problēmas un projekta virzība atkarīga no 
iepirkumu procedūras, izpildītājiem, taču 
tas viss ir risināms. Procesu paātrina tas, ka, 
izmantojot publiskās un privātās partnerības 
principu, kopīgu iepirkumu var rīkot Ķekava, 
Mārupe un Ogre, turklāt ir panākta vienošanās, 
ka pašu projektu mums dāvinās, tāpēc 
iepirkuma procedūras būs jāattiecina tikai uz 
būvniecību.

Nav izslēgts, ka nākamgad būs jālemj par 
vēl viena bērnudārza celtniecību, jo pašlaik 
topošajā ir tikai 220 vietas, bet rindā gaida 
jau 700 bērnu. Jāatrod tam funkcionāli labākā 
vieta – kur ir visvairāk bērnu, kur pirmsskolas 
izglītības iestāde visvieglāk mazuļiem 
pieejama.

Pagastmāju kārtīgs pagasts būvēs pēdējo, 
lai gan, protams, prasās pēc jaunas. Jo vairāk 
tāpēc, ka  atbilstoši teritoriālajai reformai Ķekavā 
būs jaunā novada administratīvais centrs. 
Pašlaik diemžēl Ķekavā ir tā, ka, piemēram, 
cilvēks ar īpašām vajadzībām līdz būvvaldei 
nemaz nevar tikt...

Īpaša attieksme būs pret ceļiem un ielām, 
kuros daudz kas jāsakārto, iespējams, piesaistot 
arī privāto fi nansējumu. Trūkst vietas sporta 
aktivitātēm, vajadzīga jauna  estrāde. Mēģināsim 
saskaņot iespējas ar prioritātēm, jāpiebilst gan, 
ka diemžēl pagaidu administrācijai atvēlētais 
laiks ir pārāk īss, lai paspētu izdarīt visu, kas, 
mūsuprāt, būtu pagastam nepieciešams. Taču 
centīsimies izdarīt maksimāli daudz.

Pašlaik jau ir skaidrs, ka jāpārskata budžeta 
plānošanas principi: nevar to darīt, kā līdz šim – 
balstoties tikai uz iepriekšējā gada pieredzi. 

Tās ir tikai pirmās problēmas, ko esam 
paguvuši īsā laikā apzināt. Par savu darbību 
regulāri informēsim gan Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministriju, gan iedzīvotājus.

– Vai iedzīvotāji varēs būt līdzdalīgi  
pagasta dzīves jautājumu risināšanā?

– Neapšaubāmi. Iedzīvotāju pārstāvji 
darbosies pašvaldības komisijās, ikviens var 
izteikt savu viedokli iesniegumos vai personiski 

ierodoties pašvaldībā, piedaloties pagaidu 
administrācijas sēdēs. Stingri sekosim, lai katrs 
iesniegums tiktu izskatīts un dota kompeten-
ta atbilde likumā noteiktajos termiņos. 
Tikko būsim sīkāk iepazinušies ar pagasta 
problēmām, noteikti rīkosim plašākas tikšanās 
ar iedzīvotājiem.

Pagaidu administrācijas vadītājs  
Andris Krūms pieņems iedzīvotājus

pirmdienās no plkst. 15 līdz 17.

Lai lieki nebūtu jāgaida rindā,  lūdzam iepriekš 
pieteikties pie sekretāres pa tālr. 7935803.

   Sagatavoja GUNTA LAPIŅA

Andris Krūms (attēlā pirmais no kreisās). Atzīts speciālists normatīvo aktu izstrādē 
pašvaldību jomā, pašvaldību fi nanšu jautājumos, tāpat viņam ir pieredze vadīšanā, 
komandas veidošanā un motivēšanā. A.Krūms bijis gan Saldus rajona Blīdenes pagasta 
vadītājs, gan darbojies rajona padomē. Uzkrātās zināšanas pašvaldību jomā vēlāk 
noderējušas, darbojoties valsts pārvaldē. A.Krūms bijis Finanšu ministrijas valsts sekretāra 
padomnieks un tagad tādā pat amatā strādā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijā. Ilgus gadus A.Krūms vada Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi.

Sergejs Seņkāns (pirmais no labās). Strādājot Tieslietu ministrijā, Ekonomikas 
ministrijā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, S.Seņkāns pierādījis 
sevi kā zinošu un profesionālu juristu. Ne velti S. Seņkāns ir bijis padomnieks juridiskajos 
jautājumos ministriem, aktīvi līdzdarbojoties nozaru politikas izstrādē un normatīvo aktu 
sagatavošanā. Viņa pieredze juridisko jautājumu, arī teritorijas plānošanas jomā, bija 
noteicošā, izvirzot amatam Ķekavas pagasta pagaidu administrācijā.

Ojārs Valkers ( vidū). Jurists, kas īpaši specializējies nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 
jautājumos. Strādājot Rīgas domes Īpašuma departamentā, uzkrāta nozīmīga pieredze, 
kas noderēs, rūpējoties par Ķekavas attīstību. Šobrīd O.Valkers ir VAS „Valsts nekustamie 
īpašumi” juridiskais direktors.

PAZIŅOJUMS

14. jūnijā Represēto klubs organizē 
braucienu pa piemiņas vietām Kurzemē.

Pieteikšanās un uzziņas Ķekavas pagasta 
pašvaldībā pie sekretāres 

vai pa tālruni 7935803.

Ceturtdien, 19. jūnijā no plkst. 20.00
pie Ķekavas kultūras nama

JĀŅU DIENAS IELĪGOŠANA
ar Liepājas teātra aktrišu folkloras kopu

“ATŠTAUKAS”, ar dziesmām un dejām 
un uguns  iedegšanu. 

23. jūnijā no plkst. 22.00 – 04.00
Veco  dzirnavu  estrādē 

LĪGO NAKTS DISKOMŪZIKA 
ar dīdžeju JĀNI.
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“Latvijas Valsts ceļi” atbild
Kā jau rakstījām, Ķekavas pašvaldības izpilddirekcija bija 

nosūtījusi VAS “LAtvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājam 
T. Straumem vēstuli ar lūgumu atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm 
veikt nelielas izmaiņas autoceļa V1 Valdlauči – Rāmava 
rekonstrukcijas būvprojektā. Saņemta atbilde, kurā cita 
starpā teikts: “Dienvidu tilta perspektīvais pieslēgums esošajam 
autoceļu tīklam nebūtu saistāms tikai ar autoceļu Valdlauči – 
Rāmava, bet arī ar Bauskas un Ziepniekkalna ielu perspektīviem 
risinājumiem Rīgas pilsētas teritorijā, kā arī projekta „Autoceļa 
A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posmā 7.9 – 
25.0 km” un Ķekavas apvedceļa tehniskajiem risinājumiem.

Autobusa pieturvietu novietojums Valdlauču centrā 
projektēts atbilstoši esošajiem krustojumiem un galvenajām 
gājēju plūsmām, samazinot gājējiem veicamo attālumu gan 
līdz bērnudārzam „Zvaigznīte”, gan Rīgas teritorijā esošajām 
deviņstāvu mājām.

Savukārt iedzīvotāju atsauce uz lielāku cilvēku 
koncentrāciju statistiski neapstiprinās, jo pārvietoto autobusa 
pieturvietu novietojums nevar palielinoši ietekmēt autobusu 
satiksmi izmantojošo braucēju skaitu. Projektā paredzētais 
nobrauktuvju un gājēju pāreju izvietojums netraucēs skolēnu 
autobusam izmantot pastāvošo braukšanas maršrutu. 

Valdlauču un Rīgas iedzīvotājiem darām zināmu, ka ceļa 
(ielas) rekonstrukcija noris saskaņā ar visiem pilsētas ielu 
būvniecības normatīviem, kas neparedz iedzīvotāju vēstulē 
pieprasīto aizsargrežģa būvi un logu apmaiņu ielas pusē. 
Normatīvie noteikumi aizliedz Rīgas ielās būvēt struktūras, kas 
ir pretrunā pilsētbūvniecības arhitektoniskajiem risinājumiem.

Iedzīvotāju vēstulē izteiktais apgalvojums: „Aizmirsts 
primārais – bērnu, vecu ļaužu, cilvēku ar ierobežotām 
kustībām drošība” neatbilst patiesībai, jo rekonstrukcijas 
projekta realizācijas rezultātā no jauna tiks izbūvēti gājēju 
celiņi abās ceļa pusēs, kas, ņemot vērā ceļu drošības audita 
atzinumus, kurus, analizējot izstrādāto a/c Valdlauči – Rāmava 

rekonstrukcijas projektu, izstrādāja CSDD Ceļu drošības audita 
daļa, drošības uzlabošanas nolūkos tika  papildināts ar gājēju 
barjeru starp brauktuvi un gājēju un velosipēdu ceļu kreisajā 
pusē.

Atbildot uz Valdlauču iedzīvotāju un Ķekavas pagasta 
padomes lūgumu par regulējama krustojuma izveidi V1 un 
Atpūtas ielas krustojumā (PK 5+60), paskaidrojam sekojošo:

1. 2006. gadā izsniegtajā Ķekavas pagasta būvvaldes PAU 
nebija ietverta prasība izprojektēt ar luksoforiem regulējamu 
krustojumu Atpūtas ielā. Arī 2007.gadā, saskaņojot projektu, 
par šo jautājumu neviens nerunāja. Projekta izstrādes un 
saskaņošanas gaitā Ķekavas pagasta padome pieprasīja saglabāt 
visas esošās nobrauktuves Valdlauču centrā.

2. Pretenzijām par apgrūtinātu gājēju piekļūšanu 
bērnudārzam „Zvaigznīte” nav pamata, jo rekonstrukcijas 
projektā pat paredzēta papildus gājēju pāreja PK 8+40, tieši pie 
ielas, kura ved uz bērnudārzu.

3. Valdlauču centrā starp mājām pastāvošais iekškvartāla 
ielu tīkls transporta plūsmu sadala uz vairākām nobrauktuvēm 
ar ceļu Valdlauči – Rāmava, līdz ar to nav pamata piekrist 
vēstulēs norādītajai satiksmes intensitātei V1 un Atpūtas ielas 
krustojumā. 

Izvērtējot esošo situāciju, jāatzīst, ka tehniski korekti 
risinājumi ir iespējami, tikai samazinot esošo pieslēgumu 
skaitu visā a/c Valdlauči – Rāmava garumā, vai arī veicot virkni 
pieļaujamo manevru ierobežojumu, piemēram, aizliedzot veikt 
kreisos pagriezienus. Pretējā gadījumā visas iedzīvotāju vēlmes 
vienā transporta organizācijas shēmā apvienot nav iespējams. 
Saglabājot esošo nobrauktuvju skaitu, tehniski pareizākais ir 
projektā iekļautais satiksmes organizācijas risinājums. Ņemot 
vērā iedzīvotāju bažas par gājēju drošību, gājēju pārejas 
apzīmējošās zīmes 530 un 531 tiks izvietotas uz fl uoriscējošām 
pamatnēm, kā arī tiks veiktas apgaismes balstu novietojuma 
korekcijas tiešai pārejas vietu izgaismošanai”.

Par Ķekavas pagasta 
pagaidu administrācijas 

komisiju sastāvu 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu, Pagaidu administrācija 29. maija sēdē   
nolēma apstiprināt šādu pašvaldības komisiju sastāvu:
1.1. Administratīvā komisija:

Ojārs Valkers – pagaidu administrācijas loceklis;
Brigita Aužele – dzimtsarakstu pārzine; 
Ēriks Linters –  SIA “Ķekavas nami” valdes 

priekšsēdētājs; 
Pēteris Priede – pagasta iedzīvotājs; 
Igors Hadoņins – jurists; 
Santa Voitkeviča – pagasta iedzīvotāja. 

1.2. Administratīvās komisijas bērnu lietu apakš-
komisija:
Ainārs Eihmanis – Ķekavas municipālās policijas 
galv. inspektors, štāba priekšnieks; 
Irīna Rūķe – Rīgas rajona policijas pārvaldes 
Baložu policijas nodaļas Kārtības policijas dienesta 
nepilngadīgo lietu speciāliste; 
Regīna Eihmane – Ķekavas vidusskolas direktora 
vietniece audzināšanas darbā. 

1.3. Dzīvokļu saimniecības komisija:
Andris Krūms – pagaidu administrācijas vadītājs;
Iraida Putāne – SIA „Olekte” darbiniece; 
Antra Liepiņa – arhivāre; 
Aiva Sīpola – SIA “Ķekavas nami” darbiniece. 

1.4. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisija:
Ojārs Valkers – pagaidu administrācijas loceklis;
Vaira Ozoliņa –  nekustamā īpašuma daļas 

speciāliste; 
Ilga Viegliņa – tehniskā sekretāre;
Roberts Jurķis – izpilddirektors.

1.5. Komisija par iepirkumiem pašvaldības 
vajadzībām:
Andris Krūms – pagaidu administrācijas vadītājs;
Sergejs Seņkāns – pagaidu administrācijas loceklis;
Roberts Jurķis – izpilddirektors; 
Aleksandrs Timšāns – būvinženieris; 
Anatolijs Zemītis –  juridiskās daļas vadītāja 

vietnieks;
Astrīda Vītola – vecākā projektu vadītāja.

1.6. Materiālo vērtību uzskaites un norakstīšanas 
komisija:
Lolita Rekuta – galv. grāmatvedes vietniece; 
Andris Jēkabsons – saimniecības pārzinis;
Māris Belovs – izpilddirektora vietnieks.

1.7. Būvobjektu pieņemšanas komisija:
Olga Greivule – būvinspektore; 
Juris Križanovskis – būvvaldes arhitekts. 

1.8. Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 
(2008 – 2020) izstrādes darba grupa:
Andris Krūms – pagaidu administrācijas vadītājs;
Sergejs Seņkāns – pagaidu administrācijas loceklis;
Maija Kauliņa – būvvaldes juriste; 
Mairis Kolāts – būvvaldes vadītājs; 
Ilona Skiņča – arhitekte – teritorijas plānotāja; 

1.9. Pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas un 
mantas atsavināšanas komisija:
Sergejs Seņkāns – pagaidu administrācijas loceklis;
Anatolijs Zemītis –  juridiskās daļas vadītāja 

vietnieks; 
Lelde Usāne – grāmatvede; 
Māris Belovs – izpilddirektora vietnieks;
Antons Buls – juridiskās daļas referents.

1.10. Ārkārtas situāciju operatīvā komisija:
Roberts Jurķis – izpilddirektors; 
Jānis Šnepsts –  Ķekavas pagasta padomes 

inženiertīklu speciālists; 
Juris Aperāns – SIA ”ĶSSC” valdes priekšsēdētājs; 
Ēriks Linters –  SIA “Ķekavas nami” valdes 

priekšsēdētājs; 
Jānis Freibergs – SIA “Ķekavas nami” valdes 
priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais par gāzes 
saimniecību, direktors; 
Leons Markelovs –  Ķekavas municipālās policijas 

priekšnieks; 
Ainārs Eihmanis – Ķekavas municipālās policijas 
galv.inspektors, štāba priekšnieks;  
Valdis Ozols – Ķekavas vidusskolas direktors; 
Dzidra Saulīte – lauksaimniecības konsultante; 
Māris Ozoliņš – projektu vadītājs; 
Daiga Āboltiņa –  P/a ,,Ķekavas ambulances" 

direktore; 
Ņina Timermane – sociālā dienesta vadītāja; 
Donāts Krumpāns –  SIA “Olekte” tehniskais 

direktors.

Ķekavas pagasta pašvaldības 
būvinspektora palīgu(–dzi) 

• atbilstoša speciālā izglītība; 
• prasme strādāt ar MS Offi  ce programmām; 
• augsta atbildības izjūta, precizitāte; 
• vēlama autovadītāja apliecība. 

Arhitektu (–i)
• augstākā izglītība arhitektūras specialitātē; 
• prasme strādāt ar Auto CAD un MS Offi  ce 

programmām; 
• spēja patstāvīgi organizēt savu darbu. 

SIA „Latvijas Energoceltnieks”, Reģ. Nr. 40103050565, 
Lubānas iela 43, nodod publiskai apspriešanai „Latvijas 
Mobilais Telefons” SIA bāzes stacijas „Dominante”, „Voiciši”, 
Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā ar kadastra nr. 8070 011 0213 
būvniecības ieceri (tel. 29199455). Apspriešanas termiņš 
četras nedēļas no sludinājuma publicēšanas dienas.

Būvniecības ieceres projektētājs SIA „5. iela”, A. Kalniņa 
ielā 8 VII, Rīga, LV – 1050, reģ. Nr. 40003276682, tālr. 7502158, 
fakss 7502159.

NODOTS SABIEDRISKAJAI APSPRIEŠANAI

SARAKSTE

Zemes ierīcības speciālistus (–es)
• augstākā izglītība zemes ierīcībā; 
• prasme strādāt ar MS Offi  ce programmām; 
• augsta atbildības izjūta, precizitāte; 
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas. 

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija aicina darbā

Jūsu pieteikumus (motivācijas vēstuli , izglītību apliecinošu 
dokumentu (kopiju) un CV ) lūdzam iesniegt Rīgas rajona 
Ķekavas pagasta pašvaldībā sekretārei – administratorei 

vai nosūtīt pa pastu: 
Gaismas ielā 19/9, Ķekava, Rīgas raj., LV – 2123 

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

Piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas, profesionālās izaugsmes iespējas

Iepazīties ar informatīvajiem materiāliem var Ķekavas 
pašvaldības ēkas 1. stāva vestibilā pašvaldības darba laikā. 
Atsauksmes par būvniecības ieceri rakstiski var iesniegt 
Ķekavas pagasta būvvaldes arhitektam, 18. kab., Gaismas 
iela 19 k–9. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana 
un lēmumu pieņemšana norisināsies Ķekavas pagasta 
pašvaldības pagaidu administrācijas jūlija sēdē.

Informatīvais tālr. uzziņām par sēdes vietu un laiku, 
kad tiks pieņemts lēmums par publiskās apspriešanas 
rezultātiem – 7935803.



Rēķina paraugs
Maksātājs   : x x x
Pers. rēķins : 477
Adrese    : x x x 

Iepriekšējais periods:
 Datums Summa 
Rēķins Nr. 09Y9 05.10.02 31.00 
Samaksāts 29.10.02 10.02 Kase

Tekošais periods :  2002.  gada  oktobris  (10. 02)
 Cena Vienības Rēkināts Pārrēķins  Kopā
Atkritumu izvešana 0.4208 5 cilv. 2.10 0.00 2.10
Elektrība koptelpās 0.25 5 cilv. 1.25 0.00 1.25
Apkure 0.2603 43.59 kv.m 11.35 0.00 11.35
Ūdens (ind. skait.) 0.515 5.7 m3 2.94 0.00 2.94
Ekspluatācijas izd. 0.12 43.59 kv.m 5.23 0.00 5.23
Karstais ūd. (ind.sk.) 1.54 1.7m3 2.62 0.00 2.62
Recirkulācijas zud. 1.52  1.52 0.00  1.52

Aprēķināts:   27.01 0.00 27.01
Parāds:     20.80
Kopā apmaksai:       Ls  47.81

“Ķekavas nami”: vērtējam padarīto, skatāmies nākotnē
Tāpat kā iepriekšējos gados  SIA “Ķekavas nami” darbinieki 

ir strādājuši pie daudzdzīvokļu māju siltuma apgādes 
sistēmas cauruļvadu nomaiņas un to siltināšanas, kas atrodas 
māju tehniskajos koridoros, kā arī pie balansējamo ventiļu 
uzstādīšanas, kas nodrošina vienmērīgu siltuma padevi visai 
mājai. Daudzdzīvokļu mājām tiek turpināta gan karstā ūdens 
apgādes sistēmas cauruļvadu daļēja nomaiņa un siltināšana, 
gan aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļu 
daļējā nomaiņa. Arī ārdurvis, tāpat kā iepriekšējos gados, ir 
vairākām mājām nomainītas.

Turpināts tiek darbs pie daudzdzīvokļu māju pamatu 
apmaļu atjaunošanas, kas pasargā māju pagrabus no 
virszemes ūdeņiem. Turpinājās arī iesāktā sadarbība ar katras 
mājas iedzīvotājiem par sadzīves apstākļu uzlabošanas 
virzieniem un ar to saistītām finansiālām problēmām. 
Siltumapgādes jomā 2007.gadā uzņēmums ir nomainījis 
vienu apkures katlu, kā arī nodrošinājis četras katlu mājas ar 
apsardzes un avārijas signalizāciju.

Ūdens apgādes jomā liels darbs tika izdarīts, veicot 
maģistrālā ūdensvada izbūvi Pliedera ielā un paplašinot 
ūdensvada maģistrālos tīklus Odukalnā. Tāpat kā iepriekšējos 
gados, fi nansiālu iespēju robežās tika veiktas ūdensvada 
sadales aku pārbūves un kapitālie remonti.

Notekūdeņu savākšanas jomā, investīciju projekta „Ūdens 
saimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” ietvaros 
I kārtā tika veikta spiedvada būvniecība Ķekavas, Valdlauču 
un „Putnu fabrikas Ķekava” notekūdeņu pārsūknēšanai uz 
attīrīšanu Rīgā Daugavgrīvas NAI. Turpinās darbs arī pie 
Ķekavas kanalizācijas tīkla veco sūkņu staciju nomaiņas pret 
jaunām, kā arī māju kanalizācijas izvadu un pašteces vadu 
kapitālajiem remontiem. 

1. Informējam par konkrētiem darbiem māju apsaimnieko-
šanā:

• daudzdzīvokļu mājā Gaismas ielā 19 k–10 ierīkots jauns 
karstā ūdens sagatavošanas mezgls, lai iedzīvotājus labāk 
nodrošinātu ar kvalitatīvu karsto ūdeni;

• ārdurvis nomainītas daudzdzīvokļu mājām Gaismas ielā 
19 k–1; Gaismas ielā 19 k–3; Rīgas ielā 36 (Zilgmes);

• daudzdzīvokļu mājām Gaismas ielā 19 k–7; Gaismas ielā 19 
k–3; Gaismas ielā 6 k–16; Nākotnes ielā 36k14; Nākotnes 

ielā 12 (“Straumes”); Gaismas ielā 19 k–4; Gaismas ielā 19 
k–5; Rīgas ielā 36k–2; Rīgas ielā 36k–3; veikti lokāli jumtu 
remonti.;

• pamatu apmales kapitālais remonts veikts mājām Rīgas 
ielā 36 (Griezes) un Gaismas ielā 19 k–13, lai novērstu 
virszemes ūdeņu tecēšanu pagrabā;

• mājai Nākotnes ielā 36k14 sakarā ar gala sienas ķieģeļu 
kritisko stāvokli veikts remonts;

• apkures sistēmas balansējošo ventiļu uzstādīšana mājai 
Nākotnes ielā 36k14, Nākotnes ielā 12 (“Straumes”);

• apkures un karstā ūdens sistēmas sadalošo cauruļvadu 
nomaiņa un balansējošo ventiļu uzstādīšana mājas Rīgas 
ielā 36 (“Saulstari”) pagrabstāvā;

• lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu daļēja nomaiņa un 
remonts mājām Gaismas ielā 19 k–3, Gaismas ielā 19 k–7; 
Gaismas ielā 19 k–11, Gaismas ielā 6 k–16; 

• apkures un karstā ūdens sistēmas sadalošo cauruļvadu 
daļēja siltumizolācijas nomaiņa mājām Gaismas ielā 19 
k–11, Nākotnes ielā 36k14, Rīgas ielā 36 (Zemdegas), Rīgas 
ielā 36 (Ziedoņi); 

• mājā Rīgas ielā 36k–3 ir veikta daļēja stāvvadu nomaiņa;  
• mājām Gaismas ielā 19 k–4 un Gaismas ielā 19 k–5 jumtu 

stāvoklis ir kritisks, tiem nepieciešams kapitālais remonts, 
fi nansiālu apstākļu dēļ tikai saviem līdzekļiem to nevaram 
veikt.
Visi šie darbi bija nepieciešami un neatliekami, neskatoties 

uz to, ka gandrīz visām mājām (izņemot četras) četru gadu 
apsaimniekošanas izmaksu bilance ir negatīva, tātad tās ir 
uzņēmumam parādā par māju apsaimniekošanu.

2. Darbi, kas attiecas uz siltuma ražošanu, pārvadi un 
sadali:

• uzstādīts jauns apkures katls katlu mājā, kas atrodas pie 
„Līčupēm”; Nākotnes – 6

• atremontēti katli centrālajā katlu mājā;
• trijām katlu mājām nomainīti ūdens mīkstināšanas fi ltri

3. Darbi, kas attiecas uz ūdens apgādi un kanalizāciju:
• pabeigts darbs pie Katlakalna ūdenstorņa tīrīšanas, 

dezinfekcijas un iekšējās virsmas pārklāšanas ar 
polimēra materiālu, kā arī ierīkots piebraucamais ceļš pie 
ūdenstorņa;

• ierīkoti jauni maģistrālie ūdensvadi, kuru kopējais garums 
ir 780m un remontēti esošie;

• izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums ūdens-
saimniecības un kanalizācijas attīstībai Ķekavā (otrā kārta);

• padarīti darbi līguma „Kanalizācijas tīklu paplašināšana 
un rekonstrukcija Ķekavā” ietvaros apmēram 80%, darbs 
turpinās šogad un pavasarī tiks pabeigts;

• sākti darbi pie automātiskās kontroles sistēmas ieviešanas, 
kas aptvers visu kanalizācijas sūkņu staciju, un katlu 
māju darbības kontroli, nodrošinot šo objektu darbības 
nepārtrauktu, vizuālu pārraudzību.
Nākotnes izredzes un turpmākā attīstība:
Analizējot šobrīd esošo maksu par dzīvojamo telpu īri/

apsaimniekošanu – 20 sant./m2, ir jāsecina, ka šī komunālo 
maksājumu pozīcija joprojām tiek dotēta no citām 
uzņēmuma darbības nozarēm, un, ņemot vērā no 2003.gada 
līdz  2006. gadam veikto (2007. gada dati vēl tiek apkopoti), 
daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu analīzi (datu 
tabulu publicēsim nākamajā “Mūsu Ķekava” numurā),

ar 2008.gada 1. jūliju ir noteikta maksa par īri / 
apsaimniekošanu – 0.35 Ls/m2 (SIA „Ķekavas nami” 
paplašinātās valdes sēdes protokols Nr. 35.,19.12.2007.). 

Jārisina finansiāla rakstura problēmas un jāmeklē 
risinājumi, lai varētu veikt daudzdzīvokļu māju siltināšanu, 
kāpņu telpu kosmētiskos remontus, jumtu remontus.

Jāturpina attīstīt celtniecības remontdarbu sfēra, lai gūtu 
peļņu un būtu iespēja paplašināties.

Ar Ķekavas pašvaldības administrācijas palīdzību ir 
jāatrisina jautājums par jauna maģistrālā ūdensvada būv-
niecību, kas savienos jauno atdzelžošanas staciju „Odiņš” 
ar esošo ūdens apgādes sistēmu pie mājas Nākotnes ielā 36 
k – 14., lai nodrošinātu visus Ķekavas iedzīvotājus ar kvalitatīvu 
dzeramo ūdeni. 

Jāmeklē fi nansējums plānotā projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Ķekavā” II fāzes projektēšanai un būvniecībai,  
Odukalna, Katlakalna, Vimbukroga un Ziedoņu ciematu 
pieslēgšanai notekūdeņu spiedvadam. 

 ĒRIKS LINTERS, 
SIA “Ķekavas nami” valdes priekšsēdētājs

INFORMĀCIJA

32008. gada jūnijs Nr. 6 (105)

Sakarā ar vairāku iedzīvotāju jautājumiem komunālo 
maksājumu aprēķinu metodiku skaidro SIA „Ķekavas 
nami”  valdes priekšsēdētājs ĒRIKS LINTERS

– Visas Ķekavas pagasta daudzdzīvokļu mājas, kurās ir 
karstais ūdens, ir apgādātas ar ūdens plūsmas mērītājiem, 
kā arī karstā ūdens sagatavošanai patērētās siltumenerģijas 
uzskaites mērinstrumentiem, kas uzstādīti katrā mājas 
siltumpunktā. Katra mēneša beigās, pamatojoties uz 
mērinstrumentu rādījumiem, tiek aprēķināts, cik katrai mājai 
(vai mājas daļai – ja siltumpunkti ir vairāki) maksā 1m3 karstā 
ūdens uzsildīšana. No šīs summas saskaņā ar apstiprināto 
metodiku 25% tiek novirzīti recirkulācijas zudumiem, kuri 
tiek sadalīti proporcionāli dzīvokļu skaitam mājā (vai mājas 
daļai),  kas ir viena daļa (nevis papildus maksa) no maksas par 
karsto ūdeni. Par atlikušo summu (75%), kas nepieciešama 
karstā ūdens uzsildīšanai, mājas dzīvokļu īpašnieki/īrnieki 
norēķinās saskaņā ar dzīvoklī uzstādīto ūdens patēriņa 
skaitītāju rādījumiem. 

Informācija par komunālo norēķinu datorprogrammas 
“Nams” aprēķinu kārtību

Programmas īpatnība ir tāda, ka prioritāte ir vecā parāda  
(piemērā – parāds līdz 2007.gada jūlijam) atmaksai. Tekošie 
maksājumi ir  sadalīti pa pozīcijām un atstāti kā parāds (skatīt 
adreses saldo karti). 

Sam. Aprēķin. Kopā Sam. Aprēķin. Kopā Sam. Aprēķin. Kopā Sam. Parāds Aprēķināts Kopā Čeka
07. 07.2007. apmaksai 08. 08.2007. apmaksai 09. 09.2007. apmaksai 10. uz 01.10. 10.2007. apmaksai atšifrējums

Atkritumu izvešana  2,10 2,10  2,10 4,20 1,29 2,10 5,01 1,65 3,36 2,10 5,46 2,92

Elektrība koptelpās  0,50 0,50  0,50 1,00 0,31 0,65 1,34 0,45 0,89 1,25 2,14 1,15

Apkure   0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,35 11,35 6,06

Ūdens (ind.sk.)  3,09 3,09  2,58 5,67 1,75 1,18 5,10 1,68 3,42 2,94 6,36 3,40

Ekspluatācijas izd.  5,23 5,23  5,23 10,46 3,22 5,23 12,47 4,11 8,36 5,23 13,59 7,25

Karstais ūd.ind.sk.  1,20 1,20  2,82 4,02 1,24 1,04 3,82 1,26 2,56 2,62 5,18 2,77

Recirkulācijas zud.  1,48 1,48  1,24 2,72 0,84 1,19 3,07 1,02 2,05 1,52 3,57 1,91

Deratizācija  0,00 0,00  0,23 0,23 0,04 0,00 0,19 0,03 0,16 0,00 0,16 0,03

Kopā aprēķināts  13,60 13,60  14,70   11,39    27,01   

Parāds (29,16 Ls) 12,27   12,12   4,77   0,00     

Parāds + mēn.apr.   30,49   33,07   31,00  20,80  47,81  

Kopā samaksāts 12,27   12,12   13,46   10,20    25,49

Adreses saldo karte (parāds uz 2007. gada 1. jūliju = 29,16 Ls)

PAR KO UN KĀ MAKSĀJAM?
Tie iedzīvotāji, kuri ir parādnieki, un vecais parāds 

ir samaksāts, programma samaksāto summu sadala 
proporcionāli attiecīgās pozīcijas parāda lielumam.

Piemērs vienai pozīcijai, atkritumu izvešanai (skatiet saldo 
karti):

tekošā perioda maksājums (rēķinā)   – 2,10 Ls
parāds (pozīcijā atkritumu izvešana) – 3,36 Ls
  Kopā: 5,46 Ls

Kopējais parāds dzīvoklim uz rēķina izsniegšanas brīdi  – 
47,81 Ls. Samaksātā summa par piestādīto rēķinu – 25,49 Ls.

1.  Aprēķina, kādu daļu pozīcija (atkritumu izvešana) 
sastāda no kopējā parāda (47,81 Ls).

 5,46 Ls : 47,81 Ls = 0,1142….. (%)
2.  Aprēķina, kādu daļu pozīcija (atkritumu izvešana) 

sastāda no samaksātās summas (25,49 Ls).
   25,49 Ls x 0,1142 (%) = 2,92 Ls
Tātad no samaksātajiem 25,49 Ls par komunālajiem 

pakalpojumiem 2.92 Ls tiek ieskaitīti pozīcijā “atkritumu 
izvešana”, kas parādās arī kases čekā kā pozīcija “atkritumu 
izvešana”, jo tekošā rēķina uzrādītie 2.10 Ls ir tikai summa par 
tekošo periodu pozīcijā atkritumu izvešana. Ir jāņem vērā vēl 
sadalītais parāds par pozīcijām no iepriekšējiem mēnešiem.

Nākošā mēneša rēķinā pozīcijā “atkritumu izvešana” 
parāds sastādīs 5,46 Ls – 2,92 Ls = 2,54 Ls, kuram tiks pieskaitīts 

tekošā perioda rēķins par “atkritumu izvešanu”, un tālāk tiks 
izmantots sekojošā mēneša aprēķinā.

Šādu aprēķinu programma veic par katru komunālo 
maksājumu pozīciju.

Ja dzīvokļa īpašnieks (īrnieks) nav parādnieks, summa 
pa pozīcijām uz čeka pilnībā sakrīt ar summām pa pozīcijām 
piestādītajā rēķinā.

PAR KARSTĀ ŪDENS UZSILDĪŠANU
Visas Ķekavas pagasta daudzdzīvokļu mājas, kurās ir karstais 

ūdens, ir apgādātas ar ūdens plūsmas mērītājiem, kā arī karstā 
ūdens sagatavošanai patērētās siltumenerģijas uzskaites 
mērinstrumentiem, kas uzstādīti katrā mājas siltumpunktā. 
Katra mēneša beigās, pamatojoties uz mērinstrumentu 
rādījumiem, tiek aprēķināts cik katrai mājai (vai mājas daļai – ja 
siltumpunkti ir vairāki) maksā 1m3 karstā ūdens uzsildīšana. No 
šīs summas saskaņā ar apstiprināto metodiku 25% tiek novirzīti 
recirkulācijas zudumiem, kuri tiek sadalīti proporcionāli dzīvokļu 
skaitam. mājā (vai mājas daļai),  kas ir viena daļa (nevis papildus 
maksa) no maksas par karsto ūdeni. Par atlikušo summu (75%), 
kas nepieciešama karstā ūdens uzsildīšanai, mājas dzīvokļu 
īpašnieki/īrnieki norēķinās saskaņā ar dzīvoklī uzstādīto ūdens 
patēriņa skaitītāju rādījumiem. 

Čeka paraugs



17. maijā rokdarbu mīļotāju lokā 
Tautas lietišķās mākslas studija “Labietes” 
tradicionāli vēra vaļā ziemā darināto tērpu 
pūra lādi, kurā netrūka ne rakstu, ne krāsu, 
ne interesantu risinājumu... Skatītāju aplausi 
un dāvinātie ziedi liecināja, ka rokdarbi 
joprojām ir dzīva un mīlēta tautas kultūras 
sastāvdaļa.
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Aušanai Ķekavā – 35 darba gadu jubileja, un jubilejas darbu izstādi kultūras namā bija 
sarūpējuši tagadējie audēji, kā arī tie, kam tā ir joprojām palikusi tuva un mīļa sirdslieta:

Zenta Šļūka, Ligija Siliņa, Anna – Kristīne Āboliņa, Ilze Paseka, Anna Rāviņa, Vija Kriķe, 
Juris Milts, Natālija Kaktiņa, Veneranda Upenica, Ieva Bērziņa, Vaira Lorberga, Alda Jurcika, 
Lilita Tettere, Dzintra Putniņa, Antra Auziņa, Irēna Kalniņa, Undīne Pavlina, Elga Auziņa un 
Rita Labarēviča.

Visi darbi – lakati, segas, raibraibie grīdceliņi, jostas, galdauti, dvieļi un tautastērpi – ir 
mīlestības bērni. Izauklēti, izloloti. 

Kādreiz tas bijis vairāk vīriešu amats, un šodien mēs lepojamies ar Juri Miltu, kas noaudis 
garu garo linu audeklu – pamatu mūsu ceļam. No „toreiz uz tagad”. To sarunā teic TLMS 
„Ķekava” vadītāja Rita Labarēviča (attēlā). 

Ķekavā šādu darbu šodien veic 12 mākslinieciskas personības. Taču pats pats sākums 
bija kādā 4. mājas dzīvoklī, kurā enerģiskā Anna Jasmane sarīkoja savulaik  ne vairāk un ne 
mazāk kā – izstādi! Rita uzsver – ja nebūtu Māras Salnājas un Elgas Auziņas, kas pulcēja 
kopā interesentus, diez vai būtu tā, kā ir šodien.

Nu jau gadu desmitus kopā. Plecu pie pleca gan tiešā, gan pārnestā nozīmē 8. mājas 
pagrabā, kur telpās pilns ar stellēm un tāpēc vietas tiešām maz – toreiz. Un plecu pie pleca 
kultūras nama telpās – šodien. 

Rita saka:” Latvieša dzīve jau arī ir kā 
audums, kur ieaustas mūsu tradīcijas, kur 
krāšņojas pavasara dzīvīgums, rudens zelts, 
vasaras pļavu puķu košums un ziemas 
miers. Tas, ko audējs ieliek savā darbā, tas 
noteikti atrod cilvēkus, kurus šis darbs, 
savukārt, uzrunā, kuri jūt, kā no tā staro 
siltums. Sirds siltums taču ir nezūdošs.”

Mums, skatītājiem, paiet secen 
radītāja šaubu un varbūt pat radīšanas 
moku mirkļi. Mēs redzam tik rezultātu. 
Piemēram, izstādē un, protams, Dziesmu 
svētku gājienā, kurā arī audēju roku darbs 
svin savus svētkus. Krāsu un musturu, un 
to kopīgās harmonijas svētkus.

Rita saka, ka tai ceļā brīžiem ir tā, ka 
šķiet – nu cik var veikt?! Neiet. Nesanāk. 
Taču viss notiek, kad zini, ka šo darbiņu 
veltīsi... Viss notiek, kad tevī dzimusī ideja 
junda tevi tā, ka visam citam tu atmet ar 
roku un nevari vien sagaidīt, kad varēsi 
ķerties pie darba. Radošais brīdis ir 
izvēlējies savu radītāju, un tam pretoties 
nav ne jēgas, ne vajadzības.  

 „Šeit ir viss kopā – jaunrade, radīšanas prieks un kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana. Enerģija ir tāpat kā ieelpa un izelpa – tā ir gan jāatdod, gan jāsaņem.

Rita piekrīt domai, ka šodienas dzīvokļos ir maz mīļu lietiņu (arī austu), jo tā zūd 
siltuma enerģija, tā pazūd intimitāte. Un otrādi. Gaiša, gaiša kļūst manas sarunas biedres 
seja, pieminot to jostu, kuru cauri visai dzīvei neapzināti (bet varbūt tomēr apzināti?) līdzi 
vilkusi, ņēmusi, sargājusi – kā gribat. Pati maza būdama, skapī atradusi, pētījusi un līdz šai 
dienai ir tā, ka ik pa brīdim atkal un atkal tā ir jāpaņem rokās. Enerģijas lādiņš... liktenis... 
aicinājums – un varbūt viss kopā. 

Kaut vedinu par sevi vēl ko teikt, Rita nav atsaucīga, tik Zentas kādreiz sacītos vārdus  
smejot atceras:” Šitā vējapištole te ilgi nepaliks.” Ir palikusi un saka – raksti, ka mums 
izstādes Brīvdabas muzejā notiek, ka Bordesholmā cilvēki mūs kā brīnumu vērtē un novērtē, 
ka deju kolektīva „Sidrabaine” ļaudis mūsu austās jostas sien un danci griež, ka mūsu austie 
logo tikuši „Mozaīkai” un „Daugavietei”, bērnudārziem „Zvaigznīte” un „Ieviņa”, ka Zentas 
darinātā sega grāmatās kā mācību materiāls un fantastisks mākslas darbs prezentēta, ka 
Anna kultūras namam dāvinājusi tādu Lielvārdes jostu, kurā ieaustās zīmes ļaudis silda, ka 
mūsu .audēju krāšņajos brunčos ne viena vien ķekaviete (un ne tikai!) lepnu sevi jūt.  

Prieks, ka jaunās meitenes kaut arī pamazām, bet atrod ceļu uz savām stellēm. Tāpēc lai 
apbrīnas un cieņas apliecinājums mūsu cilvēkiem!

Dziesmu svētku izstāde no 6. – 12. jūlijam būs skatāma un baudāma Dzelzceļa muzejā.
Gribu nobeigumā atkal citēt Ritu – „neviena augstskola to neiemācīs”. Aušanas prieku. 

Aušanas MĀKSLU.
 SILVIJA ZĪTARE

Augstskola to neiemācīs...

NOTIKUMU HRONIKA

ekavas kultūras nama jaundibinātās teātra 
studijas dalībnieki pirmoreiz cits citu 

ieraudzīja pagājušā gada rudenī, pateicoties 
režisores Līgas Miltas aicinājumam. Rudens un 
ziemas vakari nešķita tik gari, spēlējot etīdes 
un dažādus vingrinājumus. Mēģinājumi, teksta 
mācīšanās, tērpi, rekvizīti, mūzika, gaismas... 
Nepaspējām ne attapties, kad pirmizrāde bija 
jau klāt.

...Negaidīti pilnā skatītāju zāle, lugas autora 
klātbūtne, aktieru un režisores debija, lampu 
drudzis... Katrs no mums tovakar, kāpjot uz 
skatuves, izbaudīja citādas sajūtas un iepazina 
pats sevi un cits citu no neierastas puses.

Kolektīvs saņēmis vairākus uzaicinājumus 
viesoties ar šo izrādi, un  šopavasar esam jau 
pabijuši   Valmieras rajonā.  

Attēlā: skats no Ronalda Brieža viencēliena 
“Lielās paslēpes”.

DIĀNA SPERTĀLE

 maijā Katlakalna Tautas nama deju 
kolektīvi aicināja savus draugus 

uz tradicionālo deju kolektīvu festivālu 
Katlakalnā „Mēs esam Latvija, mums brīvi 
dzīvot te”. Kopā ar mājinieku kolektīviem 
„Katlakalns” un „Savieši” (vad. V. Priede, 
A. Vīksniņš) bija mūsu draugi – Stāmerienas 
„Poga” (vad. Z. Mangusa), Auces „Saulīte” 
(vad. A. Muzikante), Skujenes „Skujene” 
(vad. S. Krastiņa).

VITA PRIEDE

Ķekavas kultūras nams aicina
Sestdien, 14. jūnijā plkst. 22.00

kultūras nama jauniešu ansambļa

koncerts 
“NAKTS MINIATŪRAS”

GADSKĀRTA

Ķekavas pagasta  pašdarbības kolektīvu rezultāti
XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku skatēs 

 Ķekavas kultūras nama jauniešu vokālais 
 ansamblis – I pakāpe (40.63 punkti)

 Sieviešu koris „Daugaviete”– I pakāpe (41,33 punkti)
 Vīru koris „Ķekava” – I pakāpe (45,17 punkti)
 Jauktais koris „Mozaīka” – I pakāpe (42 punkti)
 Bērnu deju kolektīvs „Daina”–  II pakāpe (36,42 punkti)
 Senioru deju kolektīvs „Sidrabaine”–  II pakāpe (37,67 punkti)
 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Zīle” – I pakāpe (42,20 punkti)
 Ķekavas vidusskolas  5. – 9. klašu koris – I pakāpe (41.60 punkti)
 Ķekavas vidusskolas jauktais koris – II pakāpe (39 punkti)
 Katlakalna tautas nama jauniešu deju 

 kolektīvs „Katlakalns” –  II pakāpe (32,67 punkti)
 Katlakalna tautas nama vidējās paaudzes deju 

 kolektīvs „Savieši” –  III pakāpe (29,73 punkti)

Visi šie kolektīvi, kā arī Ķekavas kultūras nama Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Ķekava” un „Labietes”, lauku kapela „Klabatas” un vidusskolas 
koklētāju ansamblis, kopā 14 kolektīvi ar 407 dalībniekiem, no 5. līdz 
12. jūlijam kuplinās Vislatvijas Dziesmu svētku norisi. Skaistus svētkus!

Uz Dziesmu svētkiem! 

atvijas valsts, Latvijas pašvaldību un Bila un  
Melindas Geitsu fonda līdzfi nansētais Latvijas 

publisko bibliotēku attīstības projekts ,,Trešais tēva 
dēls’’ ir noslēdzies. 

Ķekavas pagasta bibliotēka šajā pasākumā ir 
ieguvusi 7 jaunus datorus, krāsu multifunkcionālo 
iekārtu, jaunus datorgaldus un krēslus, bezvada 
interneta pieeju. Uzlabojies interneta pieslēguma 
ātrums. Visi bibliotekāri piedalījušies 140 
stundu apmācību programmā un varēs palīdzēt 
saviem lasītājiem orientēties interneta plašajā 
piedāvājumā. Laipni gaidīti visi interesenti!

MĀRĪTE ĶEMPELE, 
Ķekavas bibliotēkas vadītāja   

 au otro gadu Muzeju nakts pasākumu 
organizēja arī Ķekavas novadpētniecības 

muzejs. Šogad tas sasaucās ar vācu kultūru un 
ar devīzi “Komm morgen wieder!” 17. maijā 
notika bij. Depkina muižā, kur kādu laiku dzīvoja 
Garlībs Merķelis. Apgaismības idejas, G. Merķeļa 
„Latvieši...”, dzimt būšana un latviešu zemnieki – 
tā ir tā saite, kas vieno vācu – latviešu kultūru un 
vēsturi. Katlakalna Tautas nama jauniešu teātra 
studijas „Aija” dalībnieki un Aija Vitmane  rādīja 
teatralizētu uzvedumu, 
kurā tika izmantoti 
fragmenti no skolēnu 
literāro darbu konkursa 
autoru darbiem, uzstājās 
koris „Mozaīka”, bija 
ieradušies arī senioru deju 
kolektīva „Sidrabaine” 
pārstāvji. Viesiem bija 
iespēja degustēt Merķeļa 
cienastu, pavizināties zirgu 
pajūgā un noslēgumā 
izlocīt kājas zaļumballē. 

Konkursā par Vāciju 
un vāciešiem piedalījās 
54 vakara dalībnieki, bez 

kļūdām atbildēja trīs – Emīls Vecelis, Mārtiņš 
Siliņš, Jānis Vītiņš. 

Paldies muižas pārvaldniekiem par laipno 
uzņemšanu, Katlakalna Tautas namam, 
„Mozaīkai”, „Sidrabainei”, Armandam Ozolam 
un pārējiem muzikantiem, Aijai Traubergai un 
Armīnam Ozoliņam. Paldies visiem, kas bija 
atnākuši!

INĀRA RUMBINA, 
muzeja vadītāja
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Par tradīciju maija beigās Ķekavas 
vidusskolā kļuvis pasākums mācību 
priekšmetu olimpiāžu, konkursu lau-
reā tiem un viņu skolotājiem. Šogad 
savus laureātus sveicām 15. maijā.  

9. klases skolniece Marija Odiņeca 
ieguva atzinību Rīgas rajona bioloģijas 
(skolotājs Pēteris Stikāns), matemātikas 
(skolotāja Harita Nēringa) un vēstures 
olimpiādēs (skolotāja Anita Tenisa), 
2. vietu Rīgas rajona latviešu valodas 
olimpiādē un atzinību novada latviešu 
valodas olimpiādē (skolotāja Digna 
Rībeniece).

10. klases skolnieks Krišjānis 
Eihmanis skatuves runas konkursā 
Rīgas rajonā ieguva 3. vietu, novadā – 
atzinību (skolotāja Velta Volosovska.) 

Lepojamies ar savējiem!

5. klases skolniece Paula Jurģe 
skatuves runas konkursā Rīgas rajonā 
ieguva 2. vietu (skolotāja Velta 
Volosovska). 

Rīgas rajonā matemātikas olim-
piādē 1. vietu ieguva 7. klases 
skolnieks Jēkabs Krastiņš (skolotāja 
Harita Nēringa), 2. vietu vācu valodas 
olimpiādē ieguva 12. klases skolniece 
Inga Jurgevica (skolotāja Dace Stūre), 
2. vietu krievu valodas olimpiādē 
ieguva 9. klases skolniece Anna 
Pecēviča (skolotāja Aina Stikāne). 
Vizuālās mākslas olimpiādē 3. vieta 
8. klases skolniekam Matīsam Kļavam 
un atzinība 8. klases skolniekam 
Kārlim Jušovam (skolotāja Raina Sula). 
Atzinību ieguva arī 8. klases skolniece 

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 profilaktisko 

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 profilaktisko 

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.

IZGLĪTĪBA

Pavisam nesen – 20. maijā mūzikas 
skolā izskanēja jau 18. mācību gada 
noslēguma koncerts. Šis gads ir bijis 
īpašs. Rudenī viesojāmies Gostinas (Polija) 
mūzikas skolā, pavasaris mums atnesa 
atkalredzēšanos ar draugiem no Tabasalu 
(Igaunija). Igauņu draugi uzaicināja 
mūsu skolas orķestri uz vasaras nometni 
Sāremā salā, kur notiks nopietna 
gatavošanās diviem pasākumiem – 
pūtēju orķestru festivālam turpat 
Sāremā un konkursam – festivālam 
Haikendorfā (Vācijā).

Nozīmīgs visām mūzikas skolām ir 
līdzdalība valsts konkursā, kurš norisinās 
trīs kārtās – skolas, reģiona atlases un 
fināls. Izvirzīšana finālam jau ir vērā 
ņemams panākums. Mūsu skolu valsts 
konkursu fi nālos pārstāvēja 4 audzēkņi. 
Paula Zante (Ievas Čerņakas čella 
klase) ieguva atzinības rakstu, Kaspara 

Muzikālā gada izskaņā

Attēlā no kreisās Marta Šembele, 
Paula Zante, Krista Sniķere, 
Vjačeslavs Anoško.

17. maijā kultūras nama priekšā 
garāmgājējus priecēja dažādi intere-
santi objekti, kas tapuši Ķekavas 
mākslas skolas projektu nedēļā.

Šī gada veikums bija daudzpusīgs, 
vērojama dažādība, objektu izvietojums 
gan kokos, gan zālē, gan pie ēkas 
sienām. Audzēkņu veidotos objektus 
nedaudz vēlāk jau ieskāva uzraksts 
„MĀKSLA ART”, ko veidoja šī gada 
viesmākslinieks Armīns Ozoliņš savā 
radošajā darbnīcā.

Mākslas dienu pasākums tika 
veidots tā, lai mūsu pagasta bērni vairāk 
iepazītos ar dažādām mākslas tehni-
kām. Kopā ar skolotājiem – mākslinie-
kiem, strādājot radošajās darbnīcās – 
papīra liešana (A. Lesiņa, I. Korņiko), 
marmorēšana (I. Bojatjuka), drukāšana 
(L. Auziņa), pērlīšu gatavošana 
(S. Kalēja) , podu apgleznošana 
(Z. Ozoliņa – Šneidere, L. Ratnika), 
interesenti guva ieskatu un praktiskās 
iemaņas un līdzi aiznesa arī savus 

Pasākuma svinīgajā daļā kultūras 
nama zālē sveicām šī gada laureā-
tus – Ķekavas pagasta izglītības 
iestāžu audzēkņu zīmēšanas konkursa 
„Ceļojums” dalībniekus vecumā no 
4 – 16 gadiem. Turpat varēja aplūkot arī 
106 labāko darbu izstādi. 1. – 3. vietu 
ieguvēju darbus katrā vecuma grupā 
demonstrēja uz lielā ekrāna un laureāti 
saņēma diplomus un balvas, bet 
ziedus un pateicības – izglītības iestāžu 
pedagoģiskie darbinieki, kas strādāja 
ar bērniem šī konkursa ietvaros.

Leļļu teātra mākslinieces ienesa 
pasākumā savu šarmu. Un noslēgumā 
visi cītīgi strādāja saldējuma ēšanas 
darbnīcā.

Paldies visām pagasta izglītības 
iestādēm par dalību konkursā, kura 
rezultātā varējām veidot tik jaukus 
Mākslas svētkus mūsu bērniem! 

INGA ZĀLĪTE– CĒRŪZE, 
Ķekavas mākslas skolas direktore 

Mākslas dienu darbnīcās

Maija Eglīte angļu valodā (skolotāja 
Zigrīda Smagiņa), 7. klases skolniece 
Linda Pētersone ģeogrāfi jā (skolotāja 
Iveta Urpena), 5. klases skolnieks Ričards 
Matulis mājturībā un tehnoloģijās 
(skolotājs Juris Balodis), 12. klases 
skolniece Laura Grodza angļu valodā 
(skolotāja Ludmila Teka), 4. klases 
skolniece Kitija Puķe sākumskolas 
kombinētā satura olimpiādē (skolotāja 
Dzintra Mežāka). Balvu par O.Vācieša 
darba izpildi skatuves runas konkursā 
ieguva 4. klases skolniece Justīne 
Sevčenoka (skolotāja Inta Minde).

Skolēni kā balvu par labi padarītu 
darbu saņem iespēju 3., 4. jūnijā doties 
ekskursijā uz Lietuvu. 

Ar panākumiem darbojušies interešu 
izglītības pulciņi. Jauktais koris skatē 
ieguva II pakāpi, savukārt 5.–8. klašu 
koris koru konkursā „Dziesmai būt” 
gan Rīgas rajonā, gan novadā ieguva 
I pakāpi. Abi kori piedalīsies Dziesmu 
svētkos. Paldies par ieguldīto darbu 
skolotājai Ingai Lagzdiņai. Rīgas rajona 
bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu 
skatē I pakāpi ieguva 5.–6. klašu tautas 
deju kolektīvs „Ķekaviņa” skolotājas 
Irisas Gailes vadībā. 

SANDRA PUGOVKA, 
Ķekavas vidusskolas direktora 

vietniece mācību darbā

Zemīša ģitāras klases audzēkne Krista 
Sniķere  ieguva 1. vietu, bet Vjačeslavs 
Anoško – 3. vietu. Kristai šis panākums 
dod iespēju šovasar piedalīties  Starp-
tautiskajā ģitāristu festivālā. Arī šogad 
piedalījāmies konkursā Talants Latvijai, 
kurā Daigas Rozentāles vijoles klases 
audzēkne Marta Šembele ieguva 
3. vietu. Mūsu koklētāju ansamblis 
(vadītāja Ramona Davidone) piedalīsies 
dziesmu svētku koncertos, un līdz ar to 
arī ņēma dalību svētku sagatavošanas 
skatē, kur ieguva I pakāpes laureātu 
diplomu. Jūnija sākumā Anna Harlapa 
(Māras Ozolas klavieru klase), Viktorija 
Martiņuka (Diānas Zandbergas klavieru 
klase), Zane Sniķere (Ramonas Davidones 
kokles klase) dosies uz Starptautisko 
jauno izpildītāju konkursu Lietuvā 
Olimpo Musicale. 

DAIGA VENTNIECE

darbiņus. Podu apgleznošanas darbnīcā 
pietrūka pat podu un vecāki tos meklēja 
puķu veikalā, lai bērni varētu iestādīt 
samtenīti savā apgleznotā podiņā. 
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NOTIKUMS

Drošu vasaru!
Sācies skolnieku vasaras brīvlaiks. Kā zināms neapmieri-

nošas iespējas bērniem saturīgi pavadīt brīvo laiku noved 
pie antisociālas uzvedības, alkohola un narkotiku lietošanas, 
aizraušanās ar datorspēlēm un azartspēlēm, klaiņošanas un 
vardarbības, savukārt neievērojot ceļu satiksmes noteikumus 
uz ielām, kā arī nepiesardzīga uzturēšanās bez pilngadīgas 
personas uzraudzības ūden stilpņu tuvumā var beigties ar 
kaitējumu bērna veselībai vai pat dzīvībai. 

Ķekavas municipālā policija aicina: vecāki, īpaši atgādiniet 
bērniem par sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes 
noteikumu ievērošanu, drošību uz ūdens, ugunsdrošību!

GĀJĒJ, VAI TU ZINI CEĻU SATIKSMES 
NOTEIKUMUS?

–  Tev kā gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu vai gājēju 
un velosipēdu ceļu, bet, ja to nav – pa ceļa nomali. 

–  Ārpus apdzīvotām vietām Tev jāiet pa brauktuves malu 
vai ceļa nomali, jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu 
braukšanas virzienam. 

–  Ja Tu stumj velosipēdu, mopēdu pa brauktuves malu vai 
ceļa nomali, tev jāpārvietojas transportlīdzekļu braukšanas 
virzienā. 

–  Ja Tu diennakts tumšajā laikā pārvietojies pa brauktuvi, tev 
jābūt apģērbā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem 
vai jātur rokā iedegts lukturītis. 

–  Tev brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām (pa pazemes vai 
virszemes), bet, ja to nav – krustojumos. 

–  Ja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, 
brauktuvi atļauts šķērsot vietās, kur ceļš labi pārredzams 
uz abām pusēm. 

–  Tu uz brauktuves nedrīkst kavēties vai bez vajadzības 
apstāties.  

–  Tu drīksti šķērsot brauktuvi tikai pēc tam, kad esi 
pārliecinājies, ka tas nav bīstami (jānovērtē satiksmes 
drošība, tas ir, jāpaskatās, vai netuvojas kāda automašīna, 
pa kreisi, pa labi un vēlreiz pa kreisi). 

–  Tev aizliegts šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas vietās, 
kur uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi. 
Tev atļauts iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā tikai 
pēc tam, kad transportlīdzeklis pilnīgi apstājies. Tas jādara 
no ietves, iekāpšanas laukuma vai ceļa nomales puses.

–  Pēc izkāpšanas no transportlīdzekļa Tev jāpagaida, kamēr 
tas ir aizbraucis un atbrīvojis skatam ielu pietiekami tālu 
uz abām pusēm. 

VELOSIPĒDISTI, TO DER ZINĀT!
–  Braukt ar velosipēdu Tev pa brauktuvi vai ceļa nomali 

atļauts, ja esi vecāks par 12 gadiem, ar mopēdu – ja neesi 
jaunāks par 14 gadiem. 

–  Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos, 
bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu 
atļauts patstāvīgi.

–  Velosipēdu un mopēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt 
vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. 
Netraucējot gājējus, atļauts braukt pa ceļa nomali, bet 
velosipēdu vadītājiem – arī pa ietvi.

–  Velosipēdam jābūt aprīkotam ar bremzēm, zvanveida 
skaņas signālu un gaismas atstarotājiem: priekšpusē – 
baltu, aizmugurē – sarkanu, abos sānos (riteņu spieķos) 
un pedāļos (priekšpusē un aizmugurē) – diviem oranžiem 
(dzelteniem).

–  Iesakām, braucot ar velosipēdu, lietot speciālu velosipēdu 
vadītājiem paredzētu aizsargķiveri.

–  Iesakām, braucot ar velosipēdu, uzvilkt spilgtas krāsas 
apģērbu ar gaismu atstarojošiem elementiem, kas ļaus 
citu transportlīdzekļu vadītājiem velobraucēju savlaicīgi 
pamanīt.

–  Velosipēda vadītāja apliecību var nokārtot, ja esi sasniedzis 
12. gadu vecumu.    

DROŠĪBA ŪDENĪ
Nekad: 
–  nepeldies vienatnē! 
–  Nekad nepeldies bez vecāku vai citas pieaugušas personas 

uzraudzības!
–  neej peldēties tikko paēdis! 
–  neej ūdenī, ja slikti jūties vai esi sakarsis! 
–  nelec un nenirsti nezināmā vietā! 
–  peldot neizmanto bojātus vai nejauši iegūtus ūdens 

transportlīdzekļus (gumijas laivas, katamarānus utt.)! 
–  nepeldi aiz bojām, kas ierobežo peldvietu! 
–  nepeldies ūdens tilpnes, kur tas ir aizliegts! 

–  ja pamani ūdenī ko aizdomīgu, pievērs apkārtējo uzmanību – 
iespējams, kādam ir nepieciešama palīdzība. 

–  pirms dodies peldēties, brīdini krastā palikušos par to, cik 
ilgi Tu to domā darīt, kā arī par to, vai plāno ienirt! 

–  vizinoties ar laivu, ūdens motociklu, kuteri utt., neaizmirsti 
uzvilkt glābšanas vesti! 

Bērnu un pusaudžu kluba ”VAIROGS”
nodarbības 2008.gada vasarā

23. jūlijs – ekskursija uz Vidzemes jūrmalu Minhauzena muzejs un takas, peldēšanās jūrā,
27. augusts – ekskursija uz Kurzemes jūrmalu (Kolkas rags, Slīteres dabas parks, peldēšanās jūrā),
2., 16., 30. jūnijs, 7., 21. jūlijs, 11. augusts – teorētiskās nodarbības velosipēda vadīšanas tiesību iegūšanai. Notiek 

Ķekavas municipālajā policijā. Tiesības iespējams nokārtot un saņemt, sākot no 12 gadu vecuma. Sīkāka informācija pa 
telefonu 28633110, pieteikšanās pa tel. 67937102.

10., 12., 17., 19. jūnijā, 8., 10., 22., 24. jūlijā, 5., 7. augustā – apmācības braukšanai ar kvadrocikliem. Pieteikšanās 
Ķekavas municipālajā policijā. Sīkāka informācija pa tel. 28633110.  Sekojiet paziņojumiem!

SPORTA DZĪVES HRONIKA
Sveicam Latvijas Republikas jaunatnes čempiones 

basketbolā – Aneti Medni, Viju Gusevu, Daniēlu Postņikovu 
un Aneti Buliņu, vicečempionus – Nauri Miezi, Elviju Mičuli un 
Kristapu Blaubergu!

Latvijas Republikas skolu čempionātā ielu basketbolā:
2. vieta – Niks Gūtmanis, Kristaps Stilve, Roberts Banis un 

Daniels Āboliņš.
4. vieta – Jēkabs Krastiņš, Elvijs Mičulis, Aleksis Jakubancs 

un Edijs Porietis.
5. vieta – Egija Mičule, Megija Bula, Valērija Gusevs, Kristīne 

Stendzeniece, Sebastiāns Plaudis, Nauris Stašāns, Ivars Vanags 
un Edijs Viļumsons.

1. vietas ieguvēji Vidzemes novada sporta spēlēs Jauno 
basketbolistu kausā: Vija Guseva, Laura Bikerniece, Marta 
Vanaga, Arta Cīrule, Marita Stendere, Daniēla Postnikova, 
Madara Goldberga, Elvita Logina, Elīna Dāboliņa, Ilze Usāne, 
Jēkabs Krastiņš, Kristaps Lapsa, Edijs Porietis, Aleksis Jakubancs, 
Valters Plotka, Elvijs Mičulis, Raimonds Dācis, Kristiāns Roga, 
Mārtiņš Jurciks, Jānis Rāviņš un Rūdolfs Priede. Treneri Sarmīte 
Čapa un Andris Eglītis.

    
Maijā Lietuvas pilsētā Joniškos notika Baltijas republiku 

veterānu čempionāts galda tenisā, kurā piedalījās arī ķekavie-
ši Ādolfs Jegorovs un Ārija Ansveriņa. Ādolfs izcīnīja 1. vietu 
vienspēlēs, bet Ārija – 1. vietu dubultspēlēs un 2. vietu 
vienspēlēs.

    
Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā Ķekavas pagasta 

bērnu sporta svētkos ap 200 mazie sportisti  piedalījās gan 
komandu sporta veidu sacensībās, gan individuāli. Dažādās 
vecuma grupās komandu sacensībās startēja 19 komandas. 
Paralēli sportošanai, bērnus priecēja piepūšamās atrakcijas 
un iespēja izvizināties zirga pajūgā, bet vakarā – izdejoties 
diskotēkā.

Paldies skolotājām, kuras aktīvi piedalījās bērnu sporta 
svētkos: privātskolas „Gaismas Tilts 97” skolotājām – 
Andai Knospiņai, Agnesei Grebžei, Ķekavas sākumskolas 
pedagogiem – Mārītei Rogulei, Ainai Stikānei, Mārītei Matīsai, 
Bernadetai Varaņickai, Dainai Plūmei, Intai Mindei, Dzintrai 
Mežākai, Ilonai Sevčenokai, Inārai Šreiberei un Pļavniekkalna 
sākumskolas skolotājām – Agitai Baltmanei, Ingai Abrenietei, 
Ivetai Kalniņai, Ilonai Putniņai, Inai Krollei, Gintai Mednei!

    
25. maijā Ķekavā norisinājās Ķekavas kauss florbolā 

1997. g. dzimušiem un jaunākiem bērniem. Uz to tika aicinātas 
8. komandas, ieradās Ķekava, Ķekava2, Irlava, Talsi, Lielvārde. 
Sacensības noritēja spraigā cīņā un līdz pēdējam mirklim 
nebija zināms precīzs vietu sadalījums, kas saglabāja intrigu. 
Prieks par Ķekavas komandu, kurai bija visas uzvaras un 
viens neizšķirts – pret Irlavu. Rezultāts: Irlava pirmie, Ķekava 
otrie, Lielvārde - 3., Talsi - 4., Ķekava 2 - 5.vieta. Simboliskajā 
piecniekā iekļuva ķekavietis Ralfs Orste, par turnīra labāko 
vārtsargu tika atzīts Tomass Kampmanis.   

Apskatu sagatavoja LINDA ZAĶE, 
vecākā  speciāliste bērnu, jaunatnes un sporta 

organizatoriskajos jautājumos 

SPORTSVASARA

“Pupsulas” 
uzņem ciemiņus 

30. maijā, atzīmējot mācību gada noslēgumu, 
Ķekavas Sociālais dienests un skolotāja Silvija Puisāne 
organizēja ekskursiju bērniem ar īpašām vajadzībām 
uz Ilgvara Bites saimniecību „Pupsulas” Mellupos. 
Katru reizi, viesojoties šajās mājās, bērnus sagaida 
jauni pārsteigumi. Šoreiz tā bija iespēja izvizināties ar 
katamarānu jaunizveidotajā ūdens trasē. 

Skolotāja Silvija Puisāne daudzus gadus ir organi-
zējusi bērniem ar īpašām vajadzībām tik nepieciešamos 
pasākumus. Liels paldies sociālā dienesta vadītājai Ņinai 
Timermanei par atbalstu izbraukumu organizēšanā un 
„Pupsulu” saimniekam Ilgvaram Bitem par sirsnīgo 
uzņemšanu. 

AGITA EIZEBERGA 

1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā Katlakalna 
Tautas namā pulcējās ģimenes uz tradicionālo ģimeņu pasākumu 
„Ciemosimies pasaku zemē”. Šo tradīciju ģimenēm aizsākām 
pagājušajā gadā, atklājot jauno bērnu rotaļu laukumu. Šogad 
namamātes loma bija uzticēta Pepijai, kura gan pieteica 
sagatavotos priekšnesumus, gan lika minēt mīklas, gan dāvāja 
garšīgas konfektes. Pasakas ir jāizspēlē – to lieliski izdarīja 
Katlakalna TN mazo aktieru skoliņas aktieri izrādē „Zvēri un abru 

Stilīgais cālis: priecīgu līgošanu!
Kā jau rakstījām, konkursa „Cālis 2008” 

pirmajā kārtā no 17 dalībniekiem uz Rīgas 
rajona fi nālu Ķekava izvirzīja Juritu Stikāni 
un Martu Viegliņu. Nu varam atskatīties 
uz konkursa tālāko ritējumu un finālistu 
veiksmēm. Ar prieku varam pastāstīt, ka 
nākamajā kārtā Inčukalna novada tautas 
namā, kur piedalījās 16 dalībnieki, uzvarēja 
Jurita Stikāne. Republikas pusfinālā Rīgā, 
Operas jaunajā zālē, kur Karabasa Barabasa 
leļļu teātrī jaunos talantus uzņēma pats 
Pinokio (Juris Lisenko) ar draugiem,  piedalījās 
38 mazie dziedātāji no visas Latvijas. Uz fi nālu 

izvirzīja 12 dalībniekus, to skaitā arī Juritu. 
Viņa šajā konkursā ieguva titulu “Stilīgākais 
cālis 2008 “. 

Jurita ne tikai dzied „Mākonīšos”, bet 
arī dejo un muzicē kopā ar savu ģimeni, 
kurā nepārtraukti top jaunas dziesmas 
un priekšnesumi. Protams, ka vasaras 
saulgriežu ieskaņā darba kārtībā ir Līgo 
dziesmas, un mazo līgotāju plašajā pulkā 
droši skanēs arī Juritas balss.

Stilīgākais cālis novēl visiem priecīgu 
līgošanu! 

GUNTA LAPIŅA

Ķekavas vidusskolas 6.c klase kopā ar audzinātāju 
Zinaīdu Vasiļjevu turpina rūpēties par Butleru kapiem. 
16. maijā skolēni devās savā otrajā pārgājienā. Šoreiz 
mērķis bija sakopt apbedījumu vietu – salasīt čiekurus, 
sagrābt lapas, izravēt nezāles un iestādīt samtenes. 
Paldies skolēniem un audzinātājai!

INĀRA RUMBINA

Projekts “Strēlnieku takas 
Ķekavā” turpinās 

Ciemos pasaku zemē
taisītājs” un jauniešu teātra kopa „Aija” izrādē „Nerātnie lapsēni”.  
Šogad pie mums viesojās arī dejotāji no Ķekavas skolotājas 
Karīnas vadībā, priecējot ar ritmiskām dejām, košiem tērpiem un 
noslēpumainām maskām.

Pēc krāsainās koncerta programmas jautrība turpinājās 
bērnu laukumā.

AIJA VITMANE, 
Katlakalna tautas nama  direktore  
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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! 
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.

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.

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

Jauns skaistumkopšanas 
salons Ķekavā aicina darbā:

 salona vadītāju;
 administratorus;
 frizierus,
 nagu kopšanas speciālistus.

Tālr. 29184858, 67296000, 
e–pasts: darbs@salonsbrigita.lv 

AICINA DARBĀ
 dārznieku,
  pārdevēju dārzkopības veikalā, 

Valdlaučos,
 strādnieku apzaļumošanas jomā.

Tālr. 26359626.

Aptieka “Ķekava” 
(Mēness aptieka) vasaras mēnešos – 

jūnijā, jūlijā un augustā – 
nestrādās sestdienās un svētdienās.

Lūdzam mūsu klientus un apmeklētājus 
mūs saprast un atvainot.

Cilvēkam ar farmaceita izglītību 
piedāvājam darbu  aptiekā.

Tālrunis 7937630 vai 28228087 (Ingera).

DATORTEHNIKAS REMONTS, 
uzlabošana, atjaunināšana, 

programmu instalācijas, konsultācijas 
tehnikas iegādē un programmu 

kļūmju novēršanā. Pēc vienošanās 
Ierašanās un piegāde pie klienta. 

Mārtiņš, tel. 26101388,
 e–pasts: secretfi les@inbox.lv

Piedāvājam labas cenas un 
interesantus ceļojumus 

uz Turciju, Grieķiju, Spāniju, Kipru, 
Bulgāriju, Sicīliju u.c. pasaules 
valstīm no vadošajiem tūrisma 

operatoriem Latvijā. 
Tūrisma aģentūra @ Sun Travel, 

Mūkuslas ielā 46, Rīgā. Tālr. 7797115, 
22010303, e–pasts: travel@sungroup.lv.

Frizētava Valdlaučos izsludina akciju no 1. jūnija līdz 1. jūlijam:
 pensionāriem ķīmiskie ilgviļņi 12.50 Ls, matu griezums 4 Ls.
 Solārijs (intensīvās lampas) visiem pieejams par 2,50 Ls – 15 min.

Adrese: Valdlauči, pasta ēkas 2. stāvā. Tālr. pierakstam 29597941, friz. 7677125.
Laipni gaidīti!

Atvērts jauns veikals Valdlaučos  
“ANDO DĀRZS”. 

Piedāvājumā: mūžzaļie augi, skujeņi, 
košumkrūmi, dārza mēbeles un dekori. 
Otrdienās un piektdienās dārznieka 
konsultācijas jūsu dārza iekārtošanai. 

Darba laiks no plkst. 9 – 20.
Tālr. 26359626.

SIA ”BERTAS NAMS”
Bišumuižas veteterinārā 

aptieka un ambulance
Bauskas iela 145, Rīga 

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

Bišumuižas teritorijā).
Tālr. 67860791 darba laikā, 

veterinārārsta konsultācija – 29100562.
Darba laiks: 

darba dienās no 10.00–18.00, 
sestdienās no 10.00–14.00, 

svētdien – slēgta.

SIA “Dālderi” 
Ķekavā, Nākotnes ielā 1, 

rūpniecības preču veikalā 2. stāvā 
plašā sortimentā var iegādāties:

 mēbeles (dīvānus, sekcijas, galdus, 
virtuves skapīšus, krēslus, taburetes, 
kumodes, plauktiņus, biroja krēslus);

 traukus, vāzes, galda piederumus, 
plastmasas izstrādājumus;

 gultas veļu, dvieļus, zeķes, segas, 
spilvenus, trikotāžu, kreklus,

 sporta apavus, čības, kurpes,
 parfi mēriju, sadzīves ķīmiju,
 bērnu apģērbus, rotaļlietas,
 dažādas elektropreces u.c.

Veikalā var iegādāties preces līzingā, 
piedāvājam dāvanu kartes.

Darba laiks: 
pirmdien – piektdien plkst. 9–19, 

sestdien plkst. 9–18., svētdien plkst. 10 – 15.
Tālr. 67936986.

Augstas kvalitātes Itāļu zīmolu apģērbi.

Roberto Cavalli      Gucci      Mila Shon 
Gianfranco Ferre        GIORGIO ARMANI 

 DOLCE & GABBANA

Outlet Milano – 
veikals, kur tirgo kvalitatīvus 

Itāļu zīmolu apģērbus.  Šobrīd veikalā 
jauns vasaras preču pievedums. 

Īpašs piedāvājums – lielu un pat ļoti lielu 
izmēru sieviešu svārki un bikses.

Outlet Milano – Baldonē, Rīgas ielā 50 
(pretīm Elvi)

Darba laiks d.d. no16.00 – 19.00; sestd.11.00 – 14.00

Koka paliktņu ražošanas uzņēmums 
(atrodas Ķekavā) piedāvā darbu koka 

paliktņu montētājiem, zāģētājiem. 

Tālr. 29286492.

AUTOSERVISS
Ķekavā, Dārznieku ielā 42, ar vācu fi rmas 
BEISBART (sert. Nr. C6000264) 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 mehānismu remontu.

SIA „KRAFTAUTO”, LV 40003807296, 
tālr. 29240829.

P. S. Atrodamies bijušā buljona ceha telpās.



APSVEIKUMI

RENĀTES DAŅIĻEVIČAS (dz. 1932.g.),
KLAVDIJAS BOLTUNOVAS (dz. 1932.g),
VALENTĪNA JERMAKOVA (dz. 1926.g.),
NIKOLAJA VASIĻJEVA (dz. 1921.g),
DAČA PAEGĻA (dz. 1929.g.),
BIRUTAS VOICEHOVIČAS (dz. 1920.g.),
IRINAS NARKEVIČAS (dz. 1931.g.),
ELZAS LEJIŅAS (dz. 1920.g.),
OJĀRA VEIDEMANA (dz. 1939.g.),
VILMAS KRŪMIŅAS (dz. 1916. g.),
GUNĀRA LIKASA  (dz. 1975.g.),
JĀŅA JANSONA (dz. 1949.g.),
VERONIKAS MALDUTES (dz. 1951.g.)
aiziešana mūžībā.
Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija izsaka 
līdzjūtību tuviniekiem.

Ies Cilvēks, līdz zeme to apņems 
Savās pēdējās skavās,
Bet saule ik rudeni ziedēs
Viņa stādītās kļavās.

/I.Ziedonis/

LĪDZJŪTĪBAS
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Ķekavas pagasta pašvaldības 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
jaundzimušos mazuļus
SAILU VENIJU GRIGAĻUNU,
KEITU SILIŅU,
ALEKSU KEIŠU,
KĀRLI PŪRIŅU,
MARTU EMĪLIJU ĻAKSU,
KATRĪNU KATI ŠONMANI,
ESTERI REINBERGU,
KRISTU SAKOVIČU,
MARIJU IZABELU FRANKU,
SAPFIRU TKAČENKO,
KARĪNU LESKEVIČU,
PATRIKU PIGOŽNI,
EMĪLU STRAZDU,
LINARDU FABRIKU,
ALENU KRISTERU GRĪNBERGU,
LORETTI JĒKABSONI,
EMĪLU VĪKSNU,
LINDU SAVIČU,
KATRĪNU JANSONI,
PATRĪCIJU ASNĀTI MEDNI,
RIHARDU ALFEROVU 
un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija.

Pats viņš šo pasauli ieraudzīs.
Pats viņš šo pasauli taisīs.
Dzīves maizīti izceps no ierauga.
Neatraisāmo raisīs. 
Un savā varā ņems viņu
Pasaules savādais ritums.
Bērniņš, bērniņš, bērniņš.
Un – nav nekā cita. 

  (M. Čaklais) 
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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.

Tālr. 29417563.

PĀRDOD divistabu dzīvokli Ķekavā, 53,2 kv.m 
ar lodžiju, 4. stāvs. Tālr. 28657113.

PĀRDOD zemi ar vasarnīcu d/s „Jenči” 
1470  kv.m. Tālr. 29479698.

PĀRDOD garāžu „Ritenīšos” – Ķekavas ciemata 
centrā, ir zemesgrāmata. Tālr. 28657113.

PĀRDOD garāžu Ķekavas pagasta „Līčos” pie 
„Bambaleo”. Tālr. 26220390.

ATDOD (par velti) 2 stelles (metāla rāmis, 
auduma platumam līdz 35 cm, bojātas nītis) – ar 
4 paminām, komplektā 5 dažāda izmēra šķieti,  
un ar 1 paminu, var izmantot jostu vai gobelēnu 
aušanai. Tālr. 7937787.

UZSTĀDĪSIM jūsu mājā, dzīvoklī, vasarnīcā 
kamīnu, kā arī mūrējam plītis, dārza kamīnus, 
krāsnis (iekšdarbi). Jānis, tālr. 27065535.

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

Kārtīga, uzticama sieviete var uzkopt jūsu 
māju vai dzīvokli. Tālr. 28889987.

MEKLĒJAM sievieti, kas reizi nedēļā varētu 
uzkopt privātmāju Katlakalnā, Pļavniekkalna 
ielā. Tālrunis 29274218.

MĒBEĻU MEISTARS kvalitatīvi saliks jūsu jaunās 
mēbeles. Tālr. 26774785.

PĀRDOD melnraibu telīti, 1 mēnesi vecu, no 
labas piena govs. Plakanciemā. Tālr. 29190581.

BŪVGRUŽU UN SADZĪVES ATKRITUMU 
IZVEŠANA 5, 8, 10 m3 konteineros. Tālr. 26819414.

Jauna sieviete (29) meklē aukles vai citu 
darbu vasaras mēnešiem, māca angļu valodu. 
T: 27073627.

ANGĻU VALODAS APMĀCĪBA GRUPĀM vai 
individuāli. Mob. tālr. 27073627.

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.

Jaunums!
Masāža grūtniecēm.

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

7 kub.m, 8 kub.m, 12 kub.m
Smiltis  (mūrēšanai, piebēršanai, apmešanai, 

bruģēšanai)
Šķembas  (8–16, 16–32, 16–55, 5–40, 10–63, 

20–40, 40–70)
Oļi (2–8, 8–16, 16–32)
Melnzeme (sijātā, parastā)
Grants (dabīgā, sijātā 0–2,0–4,0–5)
Ceļu labošana un veidošana.
Paldies par sadarbību, par cenu vienosimies!

Tālr. 29653355, 26956717

PAŠIZGĀZĒJA PAKALPOJUMI

Pārdod skaldītu alkšņa malku! 
Var būt krāmēta un bērta. 

Standarta malkas pagales izmērs – 30 cm 
(iespējams pēc klienta izvēles). 

Kravas minimālais daudzums – 5 kub.m.

Zvaniet: 26498491

PĀRDOD MALKU

High Care studija “ANTRA” 
piedāvā: 

 Pretcelulīta un pretstriju procedūras
 – Mehāniskā limfodrenāža jeb “gaisa 

zābaki” – aktivizē limfas plūsmas. Ideāli 
piemērota cilvēkiem ar mazkustīgu dzīves-
veidu, venozās atteces traucējumiem.

 –  Vakuummasāža – nostiprina saistaudus, 
tonizē ādu un izvadot šlakvielas, ārstē 
celulītu.

 – Ultraskaņa – metode, kas veic dziļo ādas 
audu mikromasāžu, kā arī ievada ādā 
dažādus ārstnieciskos un kosmētiskos 
līdzekļus. Nostiprina saistaudus, šķeļ 
taukus.

 – Kanēļa – aļģu ietīšana – patīkama un 
relaksē joša procedūra, kas nostiprina 
asinsvadu sieni ņas, uzlabo vielmaiņu un 
sadedzina tauku šūnas.

 Ķermeņa masāžas
 – Klasiskā ķermeņa masāža
 – Šokolādes ietīšana

 Procedūras sejai
 Vaksācijas
 Manikīrs, pedikīrs (klasiskais, SPA, 

ārstnieciskais)
 Parafīna vanniņa rokām un kājām
 Gēla nagu pieaudzēšana
 Skropstu pieaudzēšana
 Ausu ļipiņu caurduršana
 Pīrsings nabā
 Uzacu korekcija, krāsošana, skropstu 

krāsošana
 Salonā pieejama arī profesionālā 

kosmētika lietošanai mājas 
apstākļos.

Salons atrodas Ķekavā, Nākotnes ielā 2, 
tālr. 7937034.

Darba laiks: darbdienās 9.00 – 21.00, 
sestdienās 9.00 – 18.00, svētdienās slēgts.

Būsiet mīļi gaidīti!

Dievs, dod labu veselību
Dzīves kalnā augšup iet.
Un ar gadu bagātību
Kalna galā sauli sniegt.

/V. Kokle – Līviņa/

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

ALĪDU PURIŅU, 
IRĒNU KOKOŠU, 

BROŅISLAVU KALPIŠU,
 AUSMU LUIKU,

INGRĪDU ĀRIJU DRUDZI, 
PAULU ZIDRĪTI UN 

JANĪNU KEIŠU.
Ķekavas pagasta pašvaldības 

pagaidu administrācija

Ilgu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji,  
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj tavu augumiņu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Dzintrai Maļinovskai, 
māti mūžībā aizvadot.

Ķekavas pagasta pašvaldības 
darbinieki

PATEICĪBA

Mīļš paldies Ainai Lazdai un visiem 
visiem, kas ar saviem parakstiem un 

savām labajām domām palīdzēja man 
izturēt un atgriezties darbā.

Velta Strazdiņa

Karjers Salaspils lauku teritorijā bez 
starpniekiem PĀRDOD:

skaloto – pieberamo smilti, granti, 
šķembas betonēšanai, mūrēšanai, bruģa 

likšanai, kā arī pamatu piebēršanai.
Iespējama piegāde. 

Tālr. 26080336, 26166331.

PĀRDOD VISU VEIDU KOKMATERIĀLUS 
būvniecībai – brusas, latas, lāgas, dēļi, 
dažādas apdares, grīdas, pirts apdare, 
terases, sētas. Komplektācija, piegāde. 

Nomaļu malka blīva krāvuma pakās 
pa 1.2 m3 – 20 Ls.

Tālr. 28700022

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

Laura un Maija, esam kopā ar jums 
lielajās bēdās, tēti mūžībā pavadot.

Ķekavas pašvaldības 
darba kolēģi 

REKLĀMA


