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AKTUALITĀTES

ĶEKAVAS PAGASTA TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS
Pagājis mēnesis, kopš darbu uzsākusi Ķekavas pagasta
pašvaldības pagaidu administrācija. Šajā laikā trīs ceturtdaļas
jeb 76% no visiem saņemtajiem iesniegumiem galvenokārt
skāra pagasta svarīgāko jautājumu - teritorijas plānojumu. Tas
apliecina privātpersonu un investoru interesi par saprātīgu
un pārdomātu pašvaldības attīstību. Šajā rakstā pagaidu
administrācija vēlas atskatīties uz patieso notikumu attīstību
pagātnē, lai kliedētu mītus un puspatiesības, kas apvij
teritorijas plānošanas procesu; iezīmēt pagasta teritorijas
plānojuma pilnveidošanas gaitu, kā arī izskaidrot pašvaldības
iedzīvotājiem tās sekas, kas radušās teritorijas plānojuma
apturēšanas rezultātā.

TERITORIJA PLĀNOJUMA IZSTRĀDES GAITA
Jauna plānojuma izstrāde saskaņā ar 2004.gada 19.oktobra
Ministru Kabineta noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” notiek šādā kārtībā:
1. Pašvaldība pieņem lēmumu par teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu, apstiprina tā izstrādes vadītāju un darba
uzdevumu;
2. Izstrādes vadītājs organizē sabiedriskās apspriešanas
pirmo posmu, kas ilgst ne mazāk par četrām nedēļām, un
pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei.
3. Pēc sabiedriskās apspriešanas pirmā posma beigām un
institūciju izsniegto nosacījumu saņemšanas izstrādes vadītājs
apkopo saņemtos priekšlikumus un nosacījumus, izstrādājot
teritorijas plānojuma 1.redakcijas graﬁsko materiālu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
4. Izstrādāto teritorijas plānojuma pirmo redakciju izstrādes
vadītājs iesniedz izskatīšanai pašvaldībā. Pašvaldība pieņem
lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās
redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
5. Izstrādes vadītājs organizē sabiedriskās apspriešanas
otro posmu, kas ilgst ne mazāk par sešām nedēļām, un pieprasa
no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par
teritorijas plānojuma pirmo redakciju. Jāņem vērā, ka, meklējot
risinājumus teritorijas izmantošanai un apbūves noteikumiem,
pašvaldības rīcības brīvība ir ierobežota: ir jāņem vērā Rīgas
plānošanas reģiona, Rīgas rajona un kaimiņu pašvaldību
teritorijas plānojumi, normatīvie akti, kas regulē aizsargjoslu
noteikšanu, kā arī institūciju izsniegtie nosacījumi.
6. Izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju, institūciju
atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus izstrādes
vadītājs iesniedz izskatīšanai pašvaldībā. Pašvaldība pieņem
vienu no šādiem lēmumiem:
a) noteikt teritorijas plānojuma redakciju par galīgo
redakciju un nosūtīt to attiecīgajam plānošanas
reģionam atzinuma sniegšanai;
b) pilnveidot teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši
institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas
rezultātiem un sagatavot teritorijas plānojuma galīgo
redakciju, nododot jaunai sabiedriskai apspriešanai;
c) noraidīt teritorijas plānojuma redakciju un izstrādāt to
no jauna atbilstoši jaunam darba uzdevumam.
7. Pašvaldība teritorijas plānojuma galīgo redakciju nosūta
attiecīgajam plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.
8. Pašvaldība apstiprina teritorijas plānojumu un kā pašvaldības saistošos noteikumus izdod tā grafisko daļu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
Kopumā šis process, ja sabiedriskās apspriešanas pirmajā
posmā ir iesniegti visi iedzīvotāju priekšlikumi un nevienā no
izstrādes posmiem nenotiek neparedzēti sarežģījumi, aizņem
5-6 mēnešus. Praksē nevar nosaukt nevienu pašvaldību, kas
teritorijas plānojuma izstrādē būtu iekļāvusies šādā termiņā.
Būtiskākie riski, kas ir saistīti ar teritorijas plānojuma
izstrādes termiņu ievērošanu, saistās ar šādiem aspektiem:
1) iedzīvotāji nav bijuši pietiekami aktīvi un nav iesnieguši
savus priekšlikumus sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā,
šādā gadījumā, saņemot jaunus priekšlikumus sabiedriskās
apspriešanas otrajā posmā, pašvaldībai jāizšķiras, vai argumen-

tēti noraidīt priekšlikumu, vai arī precizēt plānojumu un rīkot
papildus sabiedrisko apspriešanu;
2) pašvaldība teritorijas plānojuma pirmajā redakcijā iekļauj
priekšlikumus un risinājumus, kas sabiedriskās apspriešanas
otrajā posma izraisa plašus iedzīvotāju iebildumus, arī šajā
gadījumā, ja iebildumi ir pamatoti, plānojuma projekts ir
jāprecizē un jārīko papildus sabiedriskā apspriešana.

TERITORIJAS PLĀNOJUMA
IZSTRĀDES GAITA ĶEKAVĀ
2003.gada 28.novembrī Ķekavas pagasta padome
pieņēma saistošos noteikumus "Ķekavas pagasta Ģenerālplāns" (2003. gada teritorijas plānojums). Diemžēl 2003.gada
teritorijas plānojumā netika pienācīgi izvērtētas pagasta
ekonomiskas attīstības perspektīvas un lielas pagasta
teritorijas tika iezīmētas kā lauksaimniecībā izmantojamās
zemes. Tādēļ jau 2004.gadā 26.novembrī Ķekavas pagasta
padome uzsāka 2003.gada teritorijas plānojuma grozījumus.
2007.gada 27.novembrī Ķekavas pagasta padome pieņēma
saistošos noteikumus ‘’Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma
(2003.-2015.) 2007.gada grozījumu grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi’’. Izvērtējot
saistošos noteikumus, Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrija (ministrija) konstatēja, ka Ķekavas pagasta
padome, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, nav
ievērojusi normatīvajos aktos noteiktās izstrādes prasības,
kā rezultātā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
2008.gada 22.februārī izdeva rīkojumu Nr. 2-02/38 ‘’Par
Ķekavas pagasta 2007.gada 27.novembra saistošo noteikumu
‘’Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 2007.
gada grozījumu graﬁskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi’’ darbības apturēšanu’’. Šajā gadījumā
Ķekavas pagasta padomei ir bijušas divās iespējas: 1) atzīstot
pārkāpumus, atcelt plānojumu; 2) nepiekrītot ministrijai,
iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par ministra rīkojuma
atcelšanu. 2008.gada 3.martā Ķekavas pagasta padome
pieņēma lēmumu atcelt saistošos noteikumus "Ķekavas
pagasta teritorijas plānojuma (2003.-2015.) 2007. gada
grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi" un atzīt par spēkā esošiem 2003.gada
28.novembra Ķekavas pagasta saistošos noteikumus "Ķekavas
pagasta Ģenerālplāns".

ĶEKAVAS PAGASTA PADOMES
PIEĻAUTIE PĀRKĀPUMI
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir
rūpīgi izvērtējusi teritorijas plānošanas procesu Ķekavas
pagastā, konstatējot virkni būtisku pārkāpumu, kas bija par
iemeslu Saeimas lēmumam par līdzšinējās pagasta padomes
atlaišanu.
Pārkāpumi, kas tika pieļauti no Ķekavas pagasta padomes
puses, gan, izstrādājot teritorijas plānojumu, gan izsniedzot
būvatļaujas, ir uzskaitīti likumprojekta „Par Rīgas rajona
Ķekavas pagasta padomes atlaišanu” anotācijā, anotācijas
pielikumā un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas atzinumā par Ķekavas pagasta padomes teritorijas
plānojumu (šo dokumentu pilnais teksts ir pieejams Ķekavas
pagasta pašvaldības interneta vietnē www.kekava.lv). Īsuma
atklātos pārkāpumus var aprakstīt šādi:
1) ir atļauta būvniecība teritorijās, kur tā ir aizliegta,
šādi radot privātpersonām zaudējumu risku vismaz
67 000 000 latu apmēra (aprēķinā ņemtas vērā būvatļaujās
norādītās būvniecības izmaksas);
2) pamatojoties uz prettiesiskiem detālplānojumiem vai
pieļaujot normatīvo aktu pārkāpumus, prettiesiski izsniegtas
vismaz 79 būvatļaujas;
3) ar detālplānojumiem prettiesiski izveidoti vismaz 88
apbūves gabali dzīvojamo māju būvniecībai;
4) ar prettiesiskiem lēmumiem mainīta plānotā (atļautā)
izmantošana vismaz 194 nekustamajiem īpašumiem;
5) veiktas nelikumīgas zemes sadalīšanas vairāk nekā 150
gadījumos.
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Izdodot prettiesiskās būvatļaujas, detālplānojumus un
lēmumus par zonējuma maiņu, Ķekavas pagasta padome
pakļāva būvatļauju saņēmējus riskam, ka izbūvēto objektu
tiesiskums var tikt apstrīdēts arī pēc teritorijas plānojuma
pieņemšanas.

JAU PAVEIKTAIS TERITORIJAS PLĀNOŠANAS JOMĀ
Patlaban Ķekavas pagastā spēkā ir 2003.gada izstrādātais
teritorijas plānojums.
Ķekavas pagasta padome 2008.gada 14.martā pieņēma
lēmumu par jaunā Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma
(2008.-2020.) izstrādi, kā arī 2008.gada 22.aprīlī apstiprināja
plānojuma grozījumu darba uzdevumu.
Ir noslēdzies jaunā teritorijas plānojuma (2007.-2020.
gadam) sabiedriskās apspriešanas pirmais posms, sākts
darbs pie priekšlikumu izvērtēšanas, un tuvākajā laikā
noslēgsies iepirkums par grafiskā materiālā un apbūves
noteikumu izstrādātāju. Optimistiski vērtējot, jaunā teritorijas
plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana varētu
notikt oktobrī, un, ja sabiedriskās apriešanas rezultātā
netiks identiﬁcētas būtiskas kļūdas vai netiks iesniegti jauni
priekšlikumi zonējuma maiņai, jauno teritorijas plānojumu
varētu apstiprināt līdz gada beigām.
Lai mazinātu iespējamo zaudējumu sekas un riskus
(salīdzinājumam Ķekavas pagasta 2008.gada budžets ir
aptuveni 11 000 000 latu pret 67 000 000 latu potenciāliem
zaudējumiem), kas izriet no iepriekšējās Ķekavas pagasta
padomes lēmuma par teritorijas plānojuma atcelšanu, pēc
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas aicinājuma,
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija paralēli
jaunā plānojuma (2008.-2020.gadam) izstrādei ir uzsākusi ar
2003.gada teritorijas plānojuma grozījumus, kas paredzēti, lai:
1) noteiktu aplūstošo teritoriju aizsargjoslas, atbilstoši
pēdējiem Aizsargjoslu likuma grozījumiem;
2) noteiktu teritorijas, kas būtu piemērotas pašvaldības
objektu celtniecībai (pirmskolas izglītības iestāde, sākum skola u.c.);
3) precizētu nacionālas nozīmes transporta koridorus
atbilstoši pēdējām izpētēm;
4) noteiktu pašvaldības rūpnieciskas apbūves teritorijas.
Veicot grozījumus spēkā esošajā teritorijas plānojumā, nav
iespējams atrisināt jautājumus, kas skar privātmāju apbūves
zonējumus. 2003.gada Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu sabiedrisko apspriešanu plānots rīkot 2008.gada
augustā, bet pašus grozījumus pieņemt 2008.gada septembrī.
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija aicina
iedzīvotājus 2003.gada teritorijas plānojuma grozījumu
sabiedriskās apriešanas laikā sniegt priekšlikumus, kas attiecas
uz četriem iepriekšminētajiem jautājumiem.

→ 2. lpp.

Visiem, visiem!
Ķekavas sporta svētki 2008
laukumā pie Ķekavas sporta kluba

26. jūlijā.
Svētku atklāšana plkst. 10.00. Sacensības, atrakcijas,
vizināšanās zirgu pajūgā.
Plkst. 20.00 – 2.00 Ķekavas sākumskolas sporta
laukumā.

Balle ar grupu Baltie lāči,
sporta svētku uzvarētāju apbalvošana.
Ieeja brīva.
Sporta svētku nolikums - 8. lpp.

INFORMĀCIJA

→ 1. lpp.
LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS TERITORIJAS
BŪTISKĀKIE IEROBEŽOJUMI
Atbilstoši pašreiz spēkā esošiem apbūves noteikumiem
lauksaimniecības teritorijas galvenais zemes un būvju
izmantošanas veids ir augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība,
lopkopība, biškopība, zivsaimniecība un medniecība. Nolūki,
kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves
uz zemes lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās, ir:
lauksaimnieciska izmantošana, mežsaimnieciska izmantošana,
ferma, viensēta (zemnieka sēta), pansija, viesu māja, sporta
un atpūtas objekts (ja to pamato ar detālplānojumu),
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts (zemesgabalos
pie valsts autoceļiem, ja to pamato ar detālplānojumu),
degvielas uzpildes stacija (zemesgabalos pie valsts
autoceļiem, ja to pamato ar detālplānojumu), privāts mājas
bērnudārzs, saimniecības ēka, būve mājlopiem, dzīvoklis
(kā palīgizmantošana), atklāta uzglabāšana, sporta būve (kā
palīgizmantošana), zemesgabalos pie ūdeņiem – peldvieta.
Sadalīšanas procesā jaunveidojamu zemesgabalu minimālā
platība nedrīkst būt mazāka par 2ha. Uz katra zemesgabala
atļauta vienas viensētas apbūve. Pieļaujamais dzīvojamo ēku
augstums ir 2 stāvi un ne augstāk par 8,0 m no teritorijas
izbūvētās vai iekoptās virsmas vidējās augstuma atzīmes.

TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATCELŠANAS SEKAS
Saskaņā ar Vispārējiem būvnoteikumiem nepietiek ar to,
ka būvniecības iecere atbilst detālplānojumam, tai jāatbilst arī
teritorijas plānojumam. Līdzīga norma ir atrodama Būvniecības
likuma 3.panta pirmajā daļā - zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja
tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, detālplānojumu un šo plānojumu sastāvā
esošajiem apbūves noteikumiem. Ja būvniecības iecere
neatbilst teritorijas plānojumam, tad būvvalde nav tiesīga
izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu un būvatļauju.
Vispārējos būvnoteikumos ir arī uzsvērts, ka plānošanas un
arhitektūras uzdevums ir pamats būvprojektēšanai, bet nedod
tiesības uzsākt būvdarbus, līdz ar to privātpersonai nevar būt
tiesiskā paļāvība, ka viņam tiks izsniegta būvatļauja.
Lai lauksaimniecībā izmantojama zemē varētu veikt citu
apbūvi, sadalīt vai apvienot to, ir nepieciešams to transformēt
par lauksaimniecībā neizmantojamu. Zemes transformāciju
var veikt tikai saskaņā ar spēkā esošu vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu. Detālplānojumā ir iespējams tikai
detalizēt teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus,
nevis mainīt tos. Līdz ar to, ja teritorijas plānojumā attiecīgā
zemesgabala izmantošanas veids ir lauksaimniecībā
izmantojama zeme, pašvaldībai nav tiesību apstiprināt
detālplānojumā citu zemes izmantošanas veidu.
Ņemot vērā minēto, plānošanas un arhitektūras uzdevumus
un būvatļaujas teritorijām, kurās būvniecības iecere neatbilst
2003.gada teritorijas plānojumam, varēs saņemt tikai pēc
jaunā teritorijas plānojuma (2007.-2020.gadam) spēkā stāšanas.
Līdz ar to zemju īpašnieki, kas šobrīd vērsušies būvvaldē ar
lūgumu izsniegt minētās atļaujas, visdrīzāk varētu saņemt
atteikumu vai paziņojumu par atbildes termiņa pagarinājumu
līdz jaunā teritorijas plānojuma apstiprināšanai. Būvvaldes
lēmumus var apstrīdēt Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu
administrācijā. Savukārt Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu
administrācijas lēmumus būvniecības jomā var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā. Satversmes tiesa 2005. gada
14. decembra spriedumā lietā Nr. 2005-10-03 11.punktā ir
atzinusi, ka vietējā pašvaldība nav tiesīga, lemjot par teritorijas
plānojuma pieņemšanu, iejaukties tiesu varas kompetencē.
Likuma “Par tiesu varu” 11. pantā nostiprinātais aizliegums
iejaukties tiesas darbībā ietver citu publiskās varas institūciju
pienākumu atturēties pieņemt lēmumus jautājumos, sakarā ar
kuriem tiesā jau tiek izskatīta lieta. Ja tiesā tiek izskatīts kāds
strīds, tad citas institūcijas lēmumus par strīda priekšmetu
var pieņemt tikai pēc sprieduma stāšanās spēkā. Līdz ar
to gadījumā, ja tiesā tiks izskatīts strīds, kas skar teritorijas
plānojumā noteikto zemes izmantošanas veidu, Ķekavas
pagasta pašvaldības pagaidu administrācijai būs ierobežotas
iespējas lemt par citu zemes izmantošanas veida noteikšanu,
kā tas ir 2003.gada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā.
Lielākajā daļā gadījumu lauksaimniecībā izmantojamām
teritorijām būs nepieciešama zemes transformācija un līdz ar to
arī detālplānojums. Darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei
varēs saņemt pēc jaunā teritorijas plānojuma 1.redakcijas
apstiprināšanas. Apstiprināt šādus detālplānojumus pašvaldība varēs tikai pēc jaunā teritorijas plānojuma spēkā
stāšanās, un izstrādātājiem pašiem ir jāuzņemas risks, ka
sabiedriskās apspriešanas rezultātā darba uzdevums varētu
tikt mainīts.
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija
jauna pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, novēršot
iepriekš deputātu pieļautos pārkāpumus un rūpīgi izvērtējot
privātpersonu un investoru sniegtos priekšlikumus, ir izvirzījusi
par vienu no būtiskajām prioritātēm. Tikai pārskatāma un
pārdomāta procedūra, uzklausot sabiedrības viedokli, ļaus
sasniegt labāko rezultātu – mērķtiecīgu pagasta teritorijas
attīstību iedzīvotāju interesēs.
ANDRIS KRŪMS,
Ķekavas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs

Ko lēma Ķekavas pašvaldības pagaidu administrācija
PAR IZMAIŅĀM SADRAUDZĪBAS DARBA GRUPĀ
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija
19. jūnija sēdē nolēma veikt sekojošus grozījumus Ķekavas
pagasta pašvaldības un Bordesholmas (Vācija) pašvaldības
sadraudzības darba grupas sastāvā: no Ķekavas pagasta
padomes 2005. gada 15. aprīļa sēdē ar lēmumu Nr.5.2.§
(protokols Nr.6) apstiprinātās sadraudzības darba grupas
izslēgtas sekojošas personas: Liene Vītola, Arvīds Platpers,
Ilmārs Indrikovs, Ņina Timermane, Ingūna Zirne, Lolita
Rekuta, Zigrīda Fogele, Andris Jēkabsons.
Darba grupa papildināta ar sekojošām personām: Juris
Firsts – Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrības
priekšsēdētājs, Linda Zaķe – Ķekavas pagasta pašvaldības
vecākā speciāliste bērnu, jaunatnes un sporta organizatoriskajos jautājumos, Agita Eizenberga - Ķekavas pagasta
pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.
Apstiprināta Ķekavas pagasta pašvaldības un
Bordesholmas (Vācija) pašvaldības sadraudzības darba grupa
sekojošā sastāvā: Daina Šulce – grupas vadītāja, Ķekavas
un Bordesholmas draudzības biedrības biedre, Juris Firsts –
Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrības priekšsēdētājs,
Linda Zaķe – Ķekavas pagasta pašvaldības vecākā speciāliste
bērnu, jaunatnes un sporta organizatoriskajos jautājumos,
Agita Eizenberga - Ķekavas pagasta pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste,Antoņina Grigale - Ķekavas pagasta
pašvaldības vecākā speciāliste izglītības, kultūras un reliģijas
jautājumos, Aija Trauberga – tulks.

PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
Nolemts piešķirt sekojošus pabalstus: pabalstu 24
pagasta maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par kopējo
summu 951.82 Ls ar medicīnas pakalpojumiem saistīto
izdevumu segšanai, briļļu iegādei 4 pagasta maznodrošinātiem iedzīvotājiem – 120 Ls, pabalstu malkas iegādei –
50 Ls.

PAR PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENIEM
Nolemts piešķirt finansējumu un segt brauciena
izdevumus sekojošiem Ķekavas pagasta kultūras iestāžu
vadītājiem un XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV
Deju svētku laureātu kolektīvu vadītājiem: Ķekavas
kultūras nama vadītāja Vēsmai Ozoliņai, vīru kora „Ķekava”

mākslinieciskajam vadītājam Arvīdam Platperam, sieviešu
kora „Daugaviete” mākslinieciskajai vadītājai Ritai Platperei,
jauktā kora „Mozaīka” mākslinieciskajam vadītājam Jānim
Grigalim, vidējās paaudzes deju kopas „Zīle” vadītājai Andai
Kirilovai, Katlakalna Tautas nama vadītājai Aijai Vitmanei,
Ķekavas pagasta pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un
reliģijas daļas vadītājai Antoņinai Grigalei, Ķekavas kultūras
nama kultūras darba organizatorei Mārai Patmalniecei.
Piešķirts ﬁnansējums pieredzes apmaiņas braucienam
uz Bulgāriju sekojošiem Ķekavas pagasta izglītības
iestāžu vadītājiem: Ķekavas mūzikas skolas direktorei
Daigai Ventniecei, PII „Ieviņa” vadītājai Birutai Jokstei, PII
„Zvaigznīte” vadītājai Maijai Ukstiņai, Ķekavas mākslas skolas
direktorei Ingai Zālītei-Cērūzei, Pļavniekkalna sākumskolas
direktorei Agitai Baltmanei.

PAR VĒLĒŠANU KOMISIJAS SASTĀVU
Apstiprināta Ķekavas pagasta vēlēšanu komisija sekojošā
sastāvā: Aija Videniece, Ainārs Rozītis, Silvija Zaķe, Inese
Zariņa, Irēna Auziņa, Antra Liepiņa, Diāna Grosberga.

PAR GĀJĒJU CELIŅA UN APGAISMOJUMA
PĀRŅEMŠANU SAVĀ UZTURĒŠANĀ
Nolemts pēc gājēju celiņa ar apgaismojumu izbūves
pārņemt pašvaldības uzturēšanā izbūvēto gājēju celiņa ar
apgaismojumu autoceļā VI Valdlauči – Rāmava km 0.00 –
2.37 un budžeta grozījumos paredzēt tam pašvaldības
ﬁnansējumu.

PAR IZMAIŅĀM PEDAGOGU KONKURSA NOMINĀCIJAS “LABĀKAIS SKOLOTĀJS
2007./2008. MĀCĪBU GADĀ” NOLIKUMĀ
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija
veikusi izmaiņas nolikumā „Labākais skolotājs 2007/2008
mācību gadā” konkursa vērtēšanas komisijā, apstiprinot to
sekojošā sastāvā: vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja - Daina
Šulce, Ķekavas vidusskolas sociālais pedagoģe; komisijas
locekļi: pensionēts skolotājs, Ķekavas Goda cilvēks Jānis
Caune, J. Vītola Mūzikas akadēmijas asociētais profesors
Arvīds Platpers, vecākā speciāliste izglītības, kultūras un
reliģijas jautājumos Antoņina Grigale, vecākā speciāliste
bērnu, jaunatnes un sporta organizatoriskajos jautājumos
Linda Zaķe.

ATBILDAM IEDZĪVOTĀJIEM

Pieturvietas mainīt nevarēs
„Mūsu Ķekava” neilgi pirms šī numura iznākšanas
saņēma Valdlauču iedzīvotāju vēstuli, kurā viņi pauda
neapmierinātību ar izmaiņām autobusu pieturu
izvietojumā mikrorajona teritorijā un VAS „Latvijas
Valsts ceļi” skaidrojumu šajā sakarā. Lūdzām Ķekavas
pašvaldības izpilddirekciju izteikt savu viedokli.
Iemesls pieturvietu slēgšanai ir Latvijas Valsts Standarta
prasības par minimālajiem attālumiem starp autobusu
pieturām, kas, kā nosaka LVS standarts, ir 1 km. Valdlauču
ceļa rekonstrukcijas gadījumā standarta prasības jau šobrīd
netiek ievērotas, tādejādi iespēju robežās tiek saglabāti
attālumi starp pieturvietām, vadoties no optimālākās cilvēku
plūsmas.
Laikā, kad notika sabiedriskā apspriešana, visiem
interesentiem bija iespēja iepazīties ar projektu un

izteikt savas iebildes. Tajā skaitā tika sniegta informācija
par pieturvietu atrašanās vietām un skaitu. Līdz ar to
apgalvojums, ka par pieturvietu slēgšanu netika runāts, ir
nepamatots. Tajā pašā laikā tika saņemta sūdzība no Rīgas
pilsētas iedzīvotājiem, kuri dzīvo ielas otrā pusē deviņstāvu
mājās un kuri lūdza pieturvietu pārvietot tajā vietā, kur tā ir
ieprojektēta šobrīd.
Pēc sarunas ar VAS „Latvijas Valsts Ceļi” un LR Satiksmes
ministriju informējam, ka pieturvietas netiks saglabātas
iepriekšējās vietās, jo laikā, kad tika saskaņots tehniskais
projekts minētā ceļa rekonstrukcijai, tika saskaņots arī
pašreizējais pieturvietu izvietojums, un šobrīd izmaiņas
projektā veikt nav iespējams.
Cerot uz sapratni,
Ķekavas pagasta izpilddirekcija

PAZIŅOJUMS
Sakarā ar Ķekavas pagasta sadzīves notekūdeņu (kanalizācijas) tīkla pieslēgšanu Rīgas pilsētas kanalizācijas
kolektoram, tiek mainīts Ķekavas pagasta sadzīves notekūdeņu (kanalizācijas) tarifs.
SIA „Ķekavas nami” informē, ka ar 2008. gada 1. augustu maksa par sadzīves notekūdeņu (kanalizācijas)
pieņemšanu saskaņā ar Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes pagasta un Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprināto tarifu (Lēmums Nr.05/2008.) tiek noteikta 0.899Ls/m3 (bez 5% PVN).
SIA “Ķekavas nami” administrācija

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Atbilstoši Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 06.06.2008.g. sēdes lēmumam „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Laimes varavīksne”” (lēmums Nr.11.§, protokols Nr.2) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Laimes varavīksne”, Ķekavas pagastā, kad.nr.8070-008-1187, ar
kopējo platību 1,58 ha, atbilstoši Ķekavas pagasta Ģenerālplānā 2003.-2015.gadiem noteiktajai plānotajai (atļautajai)
izmantošanai – jauktas apbūves zona. Par izstrādes vadītāju apstiprināta Ķekavas pagasta būvvaldes arhitekte Ilona
Škinča. Apstiprināts darba uzdevums Nr.2008/9 „Detālplānojuma izstrādāšanai Ķekavas pagasta Ģenerālplānā atļautās
izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu detalizācijai nekustamajam īpašumam „Laimes varavīksne”, kad.nr.
8070-008-1187, Ķekavas pagastā”. Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei rakstveidā iesniegt vai nosūtīt
pa pastu, adresējot Ķekavas pagasta pašvaldībai, Gaismas ielā 19, k/9, Ķekava, Ķekavas pag., Rīgas raj., LV-2123, līdz
17.07.2008. (pasta zīmogs). Kontakttel. 67935802.
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INFORMĀCIJA

2008. gada 2. augustā
notiks tautas nobalsošana
par likumprojektu

NOLIKUMS
Ķekavas pagasta iedzīvotāju
ierakstam Ķekavas Goda grāmatā

“GROZĪJUMI LATVIJAS
REPUBLIKAS SATVERSMĒ”

1. MĒRĶIS
Apzināt, izvērtēt un izteikt pateicību iedzīvotājiem par īpaši izcilu veikumu un mūža ieguldījumu Ķekavas pagasta
attīstībā: tautsaimniecībā, izglītībā, medicīnā, apkalpojošā sfērā, kultūrā, sportā, sabiedriskās dzīves veidošanā,
vēstures izzināšanā un apkopošanā, Ķekavas vārda popularizēšanu pasaulē un citās jomās.
2. ORGANIZATORI
Ķekavas pagasta pašvaldība.
3. DALĪBNIEKI
Ķekavas pagasta iedzīvotāji, kuru dzīves vai darba vieta ir vai ir bijusi Ķekavas pašvaldības teritorija.
4. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Ieteikt kandidātus ierakstam Ķekavas Goda grāmatā ir tiesīgi Ķekavas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību
vadītāji, sabiedrisko un politisko organizāciju vadītāji, kā arī iedzīvotāji. Pieteikumi ar pamatojumu kandidāta
izvirzīšanai iesniedzami katru gadu līdz 1. oktobrim Ķekavas pagasta pašvaldībā pie sekretāres-administratores.
Iesniedzot pieteikumu, jānorāda:
4.1.1. Ieteiktās personas vārds, uzvārds, dzīvesvieta,
4.1.2. Ieņemamais amats vai nodarbošanās,
4.1.3. Dzimšanas dati,
4.1.4. Vispusīgs to nopelnu apraksts, par ko ierosina kandidāta izvirzīšanu ierakstam Ķekavas Goda grāmatā,
4.1.5. Pieteikuma iesniedzēja pamatots motivējums kandidāta izvirzīšanai,
4.1.6. Iesniedzēja – ﬁziskas personas - vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta vai iesniedzēja – juridiskās
personas – nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.
4.2. Nolikums tiek publicēts izdevumā „Mūsu Ķekava” un interneta mājas lapā www.kekava.lv
5. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA
5.1. Iesniegtos pieteikumus izvērtē komisija:
5.1.1. Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja vietnieks Ojārs Valkers,
5.1.2. Izglītības, kultūras, sporta, reliģijas, bērnu un jaunatnes daļas vadītāja Antoņina Grigale,
5.1.3. Vec. spec. bērnu jaunatnes un sporta organizatoriskajos jautājumos Linda Zaķe,
5.1.4. Sabiedrisko attiecību speciāliste Agita Eizenberga,
5.1.5. Pensionēta skolotāja, tulks, Ķekavas Goda cilvēks Aija Trauberga,
5.1.6. Ķekavas pagasta pašvaldības informatīvā izdevuma „Mūsu Ķekava” redaktore Gunta Lapiņa,
5.1.7. Būvvaldes lietvedības sekretāre Vera Kļaviņa.
5.2. Komisijas sēde tiek protokolēta. Komisijas sēde ir slēgta un izskanējusī informācija nav publiskojama. Katru
pieteikumu izvērtē un par to balso atsevišķi. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso 2/3 no klātesošajiem komisijas
locekļiem. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi sēdē piedalījušies komisijas locekļi. Izglītības, kultūras, sporta,
reliģijas, bērnu un jaunatnes daļa sagatavo lēmumprojektu par Ķekavas pagasta iedzīvotāju ierakstīšanu Goda
grāmatā. Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija pieņem lēmumu par Ķekavas pagasta iedzīvotāju
ierakstīšanu Goda grāmatā. Iesniegtie materiāli pēc izvērtēšanas netiek izsniegti atpakaļ, bet gan arhivēti. Ja
komisijai rodas šaubas vai komisija nolemj padziļināti iepazīties ar kāda kandidāta sasniegumiem, tā var lūgt
iesniegt papildu materiālus par izvirzītā kandidāta darbību.
5.3. Netiek izskatīti tādi pieteikumi, kuros Ķekavas pagasta iedzīvotāji izsaka priekšlikumu ierakstīt Ķekavas Goda
grāmatā savu vārdu.
6. APBALVOŠANA
6.1. Izvirzītie pretendenti saņem Ķekavas pagasta pašvaldības Atzinību, Goda zīmi ”Goda cilvēks”, naudas balvuLs 200.00 pēc nodokļu nomaksas, un viņu vārdi tiek ierakstīti Ķekavas Goda grāmatā.
6.2. Apbalvošana notiek LR proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā.

Cienījamie vēlētāji !
Ķekavas pagastā ir izveidoti trīs vēlēšanu iecirkņi:
Ķekavas kultūras namā - Gaismas ielā 17, tālr. 7937940
Katlakalna Tautas namā – Pļavniekkalna ielā 35, tālr. 7938960
PII “Zvaigznīte” Ķekavas pag. Valdlaučos.
Tautas nobalsošanas dienā, 2.augustā vēlētāji drīkst balsot
jebkurā vēlēšanu iecirknī neatkarīgi no dzīvesvietas.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks būs no pulksten 7.00 līdz 22.00.
Svarīgi! Lai piedalītos tautas nobalsošanā, nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase! Pirms došanās balsot
vēlams pārbausīt pases derīguma termiņu !
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties vēlēšanu
iecirknī, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, uzrakstot
attiecīgu iesniegumu un nogādājot to tuvākajā vēlēšanu
iecirknī.
Iesniegumā jānorāda:
vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,
adrese, kontakttālrunis,
iesniegums jāparaksta.
Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja
uzticības persona – rads, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes
darbinieks vai kaimiņš.
Pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā varēs arī tautas
nobalsošanas dienā, 2.augustā, līdz pulksten 12.00. Tomēr jāņem
vērā, ka pēc pulksten 12.00 saņemtie iesniegumi jāizpilda, ja
vēlēšanu komisijas darbiniekiem ir iespējams ierasties vēlētāja
atrašanās vietā līdz vēlēšanu iecirkņa slēgšanai pulksten 22.00.
Vēlēšanu iecirkņi vēlētāju iesniegumus pieņems, sākot ar
2008.gada 23.jūliju, vēlēšanu iecirkņa darba laikā:
Darba dienās no 17.00 – 21.00
Sestdienās un svētdienās no 10.00 – 14.00
Tautas nobalsošanas dienā 2.augustā vēlētāju ērtībai kursēs
autobuss no Plakanciema uz Ķekavu pa sekojošu maršrutu:
8.00 – Mellupi; 8.10 – pie ozola; 8.15 – Mežinieku pasts; 9.00 –
Kekava. Atpakaļ uz Plakanciemu no Ķekavas pulksten 10.00
10.30 – Mellupi; 10.40 – pie ozola; 10.50 – Mežinieku pasts;
11.00 – Ķekava. Atpakaļ uz Plakanciemu no Ķekavas pulksten 12.30
Informāciju sagatavoja
ĶEKAVAS PAGASTA VĒLĒŠANU KOMISIJA

INFORMĒ SIA “ĶEKAVAS NAMI”

Māju apsaimniekošanas izmaksu kopsavilkums
2003.gads - 2007.gads
Māja

Māja Nr 1
Māja Nr 2
Māja Nr 3
Māja Nr 4
Māja Nr 5
Māja Nr 6
Māja Nr 7
Māja Nr 8
Māja Nr 9
Māja Nr10
Māja Nr11
Māja Nr12
Māja Nr13
Māja Nr14
Māja Nr15
Māja Nr16
Māja Nr17
Dimanti 2
Atvari
Griezes
Līčupes
Saulstari
Straumes
Tērces
Urgas
Zemdegas
Ziedoņi
Zilgmes
Zītari

Faktiskās
īres / apsaimn.
izmaksas
2003.gadā
Ls/m2 mēnesī

Īres/apsaimn.
maksas
uzkrājumi
2003.gadā
Ls

Faktiskās
īres/apsaimn.
izmaksas
2004.gadā
Ls/m2 mēnesī

Īres/apsaimn.
maksas
uzkrājumi
2004.gadā
Ls

Faktiskās
īres/apsaimn.
izmaksas
2005.gadā
Ls/m2 mēnesī

Īres/apsaimn.
maksas
uzkrājumi
2005.gadā
Ls

Faktiskās
īres/apsaimn.
izmaksas
2006.gadā
Ls/m2 mēnesī

Īres/apsaimn.
maksas
uzkrājumi
2006.gadā
Ls

Faktiskās
īres/apsaimn.
izmaksas
2007.gadā
Ls/m2 mēnesī

Īres/apsaimn.
maksas
uzkrājumi
2007.gadā
Ls

Uzkrājumu
piecu gadu
bilance
Ls

0.167
0.181
0.152
0.144
0.146
0.145
0.174
0.133
0.148
0.170
0.143
0.140
0.172
0.147
0.142
0.191
0.211
0.195
0.188
0.132
0.166
0.153
0.158
0.201
0.157
0.156
0.161
0.143
0.170

-1070.58
-2862.42
-1537.71
-735.47
-796.59
-1532.29
-2612.21
-446.75
-959.31
-3061.61
-797.08
-719.84
-1834.72
-2145.58
-791.14
-4921.37
-2451.64
-847.4
-1469.27
-344.71
-828.55
-1428.71
-743.29
-2111.11
-669.8
-978.09
-315.19
-670.66
-479.37

0.113
0.115
0.102
0.113
0.112
0.112
0.112
0.135
0.101
0.118
0.110
0.107
0.113
0.142
0.109
0.135
0.206
0.152
0.125
0.109
0.125
0.118
0.126
0.131
0.126
0.117
0.121
0.110
0.114

151.95
256.41
880.07
212.82
240.54
519.1
410.14
-529.87
675.32
117.04
361.34
470.24
238.23
-1790.67
400.89
-1006.49
-2303.95
-359.12
-109.87
324.93
-82.5
107.58
-119.95
-292.63
-114.36
78.57
-9.25
298.07
57.99

0.139
0.139
0.139
0.144
0.158
0.152
0.134
0.135
0.155
0.142
0.139
0.129
0.150
0.140
0.129
0.165
0.177
0.179
0.145
0.137
0.170
0.145
0.150
0.152
0.170
0.144
0.187
0.129
0.139

-439.75
-890.43
-904.25
-735.47
-1183.96
-1982.59
-698.22
-533.33
-1225.97
-1355.24
-673.09
-318.32
-1077.37
-1572.89
-326.39
-3151.34
-1538.65
-667.27
-542.90
-471.85
-889.53
-1080.14
-597.78
-846.53
-913.04
-652.96
-514.02
-266.55
-184.60

0.205
0.184
0.137
0.150
0.169
0.156
0.149
0.183
0.128
0.162
0.168
0.153
0.160
0.155
0.157
0.185
0.228
0.216
0.160
0.166
0.191
0.170
0.226
0.198
0.277
0.166
0.161
0.148
0.147

-580.19
-191.14
2098.64
951.41
349.88
1476.00
1528.26
-103.90
1797.40
1114.99
425.11
965.81
711.13
1992.33
830.16
-333.18
-1294.29
-404.44
435.18
406.87
-188.31
426.03
-898.64
-462.46
-1764.36
387.44
144.88
905.68
321.84

0.160
0.151
0.143
0.137
0.189
0.140
0.145
0.192
0.377
0.185
0.158
0.138
0.151
0.191
0.161
0.207
0.163
0.202
0.151
0.176
0.164
0.241
0.150
0.160
0.156
0.156
0.222
0.136
0.158

914.03
2270.36
2761.11
1968.55
356.12
3783.81
2685.45
-1122.08
-7529.00
930.19
1473.71
2231.85
1742.27
758.21
1372.96
-472.01
982.80
-19.26
1064.25
686.59
654.59
-1760.06
977.29
1042.49
798.68
1184.00
-168.00
1834.29
403.99

-1024.54
-1417.22
3297.85
1661.84
-1034.01
2264.03
1313.43
-2735.93
-7241.56
-2254.63
789.99
2629.75
-220.45
-2758.60
1486.49
-9884.39
-6605.73
-2297.49
-622.60
601.82
-1334.29
-3735.30
-1382.36
-2670.24
-2662.87
18.96
-861.58
2100.84
119.85
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VIDE

KONKURSA “ĶEKAVAS PAGASTA
SAKOPTĀKĀ SĒTA 2008.”
NOLIKUMS
1. KONKURSA MĒRĶIS
Veicināt sakoptas, labiekārtotas, savdabīgas, videi draudzīgas dzīves un
darba vietas veidošanu Ķekavas pagastā.
2. ORGANIZATORI
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija.
3. KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJA
Ojārs Valkers - Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas loceklis;
Jana Daņilova - ainavu arhitekte;
Sigita Varika - vides aizsardzības speciāliste;
Māris Belovs - izpilddirektora vietnieks;
Inta Arbačevska - teritorijas labiekārtošanas speciāliste;
Dzidra Saulīte - lauksaimniecības konsultante.
Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju ievēl pirmajā komisijas sēdē.
Vērtēšanas komisiju apstiprina Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu
administrācija.
4. DALĪBNIEKI
Ķekavas pagasta individuālo un dārza māju īpašnieki, lauku sētu īpašnieki
un uzņēmēji. Konkursā nepiedalās konkursu “Ķekavas pagasta sakoptākā
sēta 2006.” un “Ķekavas pagasta sakoptākā sēta 2007.” pirmo vietu
ieguvēji.
5. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Pieteikumi konkursam iesniedzami līdz 2008.gada 5.augustam pa
tālruni vai rakstveidā pie Intas Arbačevskas Ķekavas pagasta pašvaldībā
14. kabinetā, tālr. 67847157, mob. tālr.29426827, pie Māra Belova Ķekavas
pagasta pašvaldībā 4. kabinetā, mob. tālrunis 26194118.
6. VĒRTĒJUMS
Vērtēšana notiek 4 nominācijās:
1. nominācija – sakoptākā individuālā vai dārza māja;
2. nominācija – sakoptākā lauku sēta;
3. nominācija – sakoptākais uzņēmums;
4. nominācija – krāšņākā un savdabīgākā puķu dobe 2008.
7. GALVENIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
- teritorijas sakoptība;
- teritorijas plānojums, funkcionalitāte;
- apzaļumošana, labiekārtošana;
- dārza individualitāte;
- krāšņa un savdabīga puķu dobe.
Vērtēšana notiek katrā nominācijā atsevišķi. Vērtēšanas noteikumus
apstiprina Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija .
8. APBALVOŠANA
Katrā nominācijā:
- ar naudas balvām pirmo trīs vietu ieguvējus;
- ar goda plāksnēm pirmo vietu ieguvējus.
Vērtēšanas komisija ir tiesīga apstiprinātā balvu fonda apmērā noteikt
balvu sadalījumu pa nominācijām, kā arī piešķirt veicināšanas balvas.
Balvu fondu 2700 Ls – apstiprina Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu
administrācija.
Konkursa dalībniekiem Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija
dāvina vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienu uz kādu no Latvijas
novada skaistākajām sētām. Brauciena noslēgumā notiek konkursa
uzvarētāju apbalvošanas pasākums (plānots šā gada 19. vai 20. augustā).

Kam jānotiek jāņuzāļu pļavās?
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 saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 26.pantu.
Atgādinu par dažiem punktiem, kas nosaka, ka
nav pieļaujamas sekojošas darbības:
2.11. Jaunbūvēm un rekonstruējamam objektam
pieguļošo 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
dedzināšana, putnu ligzdu postīšana.
Tas nozīmē, ka savos īpašumos un ap tiem
nepieciešams nopļaut zāli vairākas reizes sezonā, ja

zāles garums pārsniedz 15-20 cm, lauksaimniecības
zemes appļaut līdz 1.augustam.
Pēc pagasta teritorijas pārbaudēm, kurās
apzinātas latvāņu izplatības vietas, ap četrdesmit zemju īpašniekiem, kuru īpašumos
aug invazīvo augu suga – Sosnovska latvānis,
jau izsūtītas brīdinājuma vēstules ar lūgumu
sakopt savus īpašumus. Ja atkārtotā pārbaudē
tiks konstatēts, ka latvāņa iznīcināšanas un
izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti,
zemju īpašnieki tiks administratīvi sodīti. Saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
51. 2 pantu, par invazīvo augu sugu izplatības
ierobežošanas pasākumu neveikšanu fiziskas
personas var sodīt ar naudas sodu no 70 līdz 250
latiem, bet juridiskas – no 200 līdz 1000 latiem.
Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, tad soda apmēri
var dubultoties.
SIGITA VARIKA,
vides aizsardzības speciāliste

Jaunieši tīra Ķekaviņas upīti
Ierasts, ka talkas rīko pavasarī,
taču topošā Ķekavas pagasta Jauniešu
padome (ĶPJP) ir nolēmusi aizsākusi
tradīciju – ik gadu vasaras sākumā
rīkot Ķekaviņas upītes sakopšanas
talku. Spītējot lietum, 14. jūnijā
uz ĶPJP aicinājumu piedalīties
upītes tīrīšanā atsaucās 27 jaunieši.
Pasākuma noslēgumā talcinieki bērnu
laukumā netālu no upītes iestādīja
Z/S „Virškalni” audzētos krūmus un
cienājās ar A/S „Putnu fabrika Ķekava”
un A/S „Rīgas piena kombināts”
produkciju. Paldies!
ĶPJP vārdā – EDGARS ZĀLĪTIS
Starp citu – ĶPJP jau domā par nākamā pasākuma rīkošanu un aicina uz tikšanos ikvienu jaunieti,
kurš vēlas interesanti un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, katru ceturtdienu plkst. 20:00 Ķekavas kultūras
namā.

NOTIKUMS

Latvijas vēstures ceļos
14. jūnijs Ķekavā sākās ar piemiņas brīdi pie komunistiskā genocīda upuru
piemiņas akmens Odukalnā, kurā piedalījās Ķekavas pagasta politiski represētie
iedzīvotāji. Akmens pakājē sagūla viskrāšņākie vasaras ziedi - tiem ļaudīm, kurus
svešā vara atrāva no dzimtās zemes un aizveda svešumā.
Pēc svētbrīža tā dalībnieki devās ekskursijā uz ”Cinevillu” – kinopilsētiņu Tukuma
rajonā, kur tika uzņemta latviešu ﬁlma ”Rīgas sargi”, apmeklēja K. Zemdegas
pieminekli pirmajā Pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem Džūkstes
draudzes dēliem, Lestenes Brāļu kapus, kuros apbedīti 2. pasaules karā kritušie
latviešu leģiona karavīri. Tika nolikti ziedi kritušo piemiņai, ekskursijas dalībnieki
iepazinās ar Lestenes luterāņu baznīcas restaurāciju. Pabijām Kārļa Ulmaņa dzimtas
mājās - muzejā Bērzes pagasta ”Pikšās”, kur iepazināmies ar Latvijas pirmā prezidenta
dzīvi un politisko darbību. Ekskursijas noslēgumā ceļš veda uz Svētās trejādības
Sergija Sieviešu klostera apskati Valgundes pagastā, kur mūķenes lūdz dievu
”mieram un pasaulei” – tas nozīmē, ka lūdz mierinājumu bēdās, izdziedināšanu no
slimībām, pacietību darbā, sirds mierinājumu, lūdz par sevi un par ikvienu cilvēku,
par mieru visai pasaulei.
Brauciena dalībnieki izsaka pateicību Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājam Andrim Krūmam par ﬁnansiālo
atbalstu ekskursijas norisei un Ķekavas pagasta politiski represēto apvienības vadītājam Didzim Gaņģim par noorganizēto interesanto
ekskursiju.
VITA MIEZĪTE,
sociālā dienesta vadītājas vietniece

AICINĀJUMS
19. jūlijā Ikšķilē notiks Latvijas politiski represēto salidojums. Izbraukšana plkst. 12.00 no laukuma
pie Ķekavas pagasta pašvaldības ēkas. Interesentiem pieteikties līdz š.g. 15. jūlijam pa tālruni 67935804.
4

Liels paldies!

30. jūnijā Ķekavas novadpētniecības
muzeja krājums tika papildināts ar bagātīgu
dāvinājumu no Ilonas Rozes. Tās ir sudraba
monētas un pūra lāde, kuru bija lietojusi viņas
vīramāte Olga Stendzenieks (precējusies
Roze) Katlakalna pagastā. Pūra lāde varētu
būt izgatavota 20.gs. 20. – 30.gados un lietota
pūra glabāšanai, bet vēlāk arī putraimu un
graudu glabāšanai.
Mīļš paldies Ilonai Rozes kundzei!
Ar cieņu,
muzeja vadītāja INĀRA RUMBINA
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IZGLĪTĪBA

Izlaidumu laiks Ķekavas vidusskolā

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.

Pati par sevi varavīksne nerodas –
ne lietū, ne acī, kas to ierauga, kaut
arī tā rodas no lietus, saules un acīm.
Tā reiz domāja Leonardo da Vinči. To
pašu varam attiecināt arī uz izglītību.
Lai to iegūtu, jāiegulda darbs – citam
lielāks, citam mazāks vairāku gadu
garumā, un tad ir gandarījums par
padarīto.
13. jūnijā apliecību par vispārējo
pamatizglītību saņēma 81 Ķekavas
vidusskolas devīto klašu beidzējs.
Atzinības rakstu par ļoti labiem mācību
rezultātiem saņēma Agnese Gerharde,
Marta Ūdre, Kristīne Stendzeniece,
Katrīna Misiņa un Marija Odiņeca.
20. jūnijā savu izlaidumu svinēja 49 vidusskolas absolventi (attēlā).
Latvijas Republikas Ministru prezidenta Atzinības rakstu par teicamām
un izcilām sekmēm saņēma Krista
Valdmane (attēlā). Ķekavas vidusskolas
diplomu par labām un teicamām
sekmēm saņēma Aiva Dombrovska,
Inese Kinerte un Ulvis Kubliņš. Ķekavas
pagasta pašvaldība šos absolventus
apbalvoja ar dāvanu.
Jau otro gadu MG Būve un
Ķekavas vidusskolas bijušie skolēni
Artūrs Rumbins un Māris Garda
diviem absolventiem dāvina ceļojumu.

Ķekavas vidusskola aicina pieteikt
2008./2009.m.g. piecgadīgo un sešgadīgo
sagatavošanas grupā bērnus,
kas dzimuši 2002. – 2003. gadā.
Dāvanas ieguvējs tiek izlozēts starp skolēniem ar
labiem mācību rezultātiem un tiem, kas bijuši aktīvi
skolas sabiedrisko darbu veicēji. Šogad veiksminieki
bija 9.klases beidzēja Marta Ūdre un 12.klases
absolvents Armands Krastiņš.
Mēdz teikt, ka nu ir visi ceļi vaļā. Tomēr katram
ir tikai viens ceļš ejams. Novēlu visiem absolventiem
atrast to īsto, neapstāties pie sasniegtā un turpināt
izglītību.
SANDRA PUGOVKA,
direktora vietniece mācību darba

ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLA
UZŅEM AUDZĒKŅUS

ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLA
IZSLUDINA PAPILDUZŅEMŠANU

2008./2009. mācību gadam
25., 26. augustā un 3.,4.septembrī
(uz brīvajām vietām)
plkst. 17.30-19.00

26.AUGUSTĀ PLKST.18.00 – 19.00
SEKOJOŠĀS SPECIALITĀTĒS:

I kursā uzņem bērnus no 9 gadu vecuma
(3. vispārizglītojošās skolas klase)
Mācību ilgums programmai „Vizuāli plastiskā
māksla” -6 gadi
Sagatavošanas klasēs uzņem bērnus no 7-8 gadiem
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
1) iesniegums (uz veidlapas);
2) bērna dzimšanas apliecība;
3) medicīniskā izziņa par bērna veselības
stāvokli;
4) izglītošanas līgums (aizpildāms skolā).
Bērniem, kas stājas I kursā, uz vietas jāveic
patstāvīgais darbs, tādēļ līdzi jāņem zīmulis, otas,
krāsas.
Ķekavas mākslas skola
Gaismas iela 17, otrajā stāvā
Tālrunis uzziņām 7937444, 7937447
SKOLAS ADMINISTRĀCIJA

no 6, 7 gadu vecuma, apmācības ilgums 8 gadi kora klase;
klavierspēle;
no 8, 9 gadu vecuma, apmācības ilgums 6 gadi akordeona spēle;
pūšaminstrumentu spēle klarnetes,
ﬂautas
trompetes,
saksofona,
mežraga specialitātēs;
sitaminstrumentu spēle;
Iesniegumu pieņemšana no 20. augusta katru darba
dienu no pl. 10.00-18.00 un uzņemšanas dienā
no pl. 10.00 – 19.00.
Nepieciešamie dokumenti:
1. Iesniegums (uz veidlapas)
2. Audzēkņa dzimšanas apliecība (kopija)
3. Medicīniskā izziņa
4. Fotogrāﬁja (3×4)
Informācija pa tālruni 7937502
katru darba dienu no pl.10.00-14.00.

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
Stabilas zināšanas mācību priekšmetos būs labs
priekšnosacījums tālākai veiksmei

Privātskola
“Gaismas tilts’97”
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.

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

Privātskola “Gaismas tilts’97”
aicina pieteikties
bērnus vecumā no 5 līdz 6 gadiem
sagatavošanas klasē
2008./2009.mācību gadam.

23. jūlijā – ekskursija uz Vidzemes
jūrmalu - Minhauzena muzejs un takas,
peldēšanās jūrā. Izbraukšana no Ķekavas
tirgus laukuma plkst. 9.00. Bez maksas.
Lūdzam pieteikties!
27. augustā – ekskursija uz Kurzemes jūrmalu
(Kolkas rags, Slīteres dabas parks, peldēšanās
jūrā),
21. jūlijā, 11. augustā – teorētiskās nodarbības velosipēda vadīšanas tiesību iegūšanai. Notiek
Ķekavas municipālajā policijā. 10., 22., 24. jūlijā,
5., 7. augustā – apmācības braukšanai ar kvadrocikliem. Pieteikšanās Ķekavas municipālajā
policijā.
Informācija pa tālr. 28633110, pieteikšanās pa
tālr. 67937102.

Kamēr daudzi bērni vasaras brīvdienās peldas un sauļojas, ir arī tādi,
kas brīvo laiku izmanto jaunu zināšanu un prasmju apgūšanai. Pašlaik
klubā „Vairogs” kārtējā grupa cītīgi mācās ceļu satiksmes noteikumus,
lai CSSD varētu sekmīgi nokārtot eksāmenu un saņemt velosipēda
vadīšanas patiesības, kļūstot par pilntiesīgiem satiksmes dalībniekiem.
Šovasar viņi ir pirmie, bet iepriekšējā gadā kluba un CSDD sadarbības
rezultātā velobraucēja tiesības ieguva vairāki simti Ķekavas pusaudžu.
Attēlā no kreisās: satiksmes noteikumu apmācības nodarbībās Kristaps Emīls Lapsa,
Olivers Lapsa, Marta Smuškova, Sandra Mukāne, Ralfs Priede, Kristaps Iļjins.

GUNTA LAPIŅA
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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.

KONTAKTI

MĒS ESAM KOPĀ!
Ķekavas un Bordesholmas sadraudzībai - 15 gadi
Šajās dienās atzīmējam Ķekavas un Bordesholmas pašvaldību
sadraudzības 15 gadus. Sadraudzība, kas nenoliedzami devusi
daudz prieka un emociju, ļāvusi Ķekavas iedzīvotājiem labāk
integrēties Eiropas sabiedrībā, sniegusi materiālu palīdzību
ķekaviešiem sadarbības sākuma gados, radusi iespēju izzināt
abu valstu kultūru un vēstures tradīcijas.
Kā tad īsti sākās sadraudzība?
Bija 1991. gada decembris, īsi pirms Ziemassvētkiem.
Ķekavas vidusskolu apmeklēja M. Bauma kungs, pārstāvis no
Ķīles dzimtenes draugu biedrības, kurš bija atvedis Latvijas
bērniem Ķīlē sarūpētās Ziemassvētku paciņas.
Ķekavas vidusskolas direktore I. Bīskape un vācu valodas
skolotājas M. Plaude un A. Trauberga lūdza Bauma kungam
kādas skolas adresi, kas būtu ar mieru sarakstīties, jo līdz
Atmodai Latvijā skolēnu apmaiņa ar Rietumvāciju bija liegta.
Pēc dažām nedēļām Ķekavā pienāca ziņa, ka Bordesholmas
reālskola izsakot vēlmi uzsākt sadraudzību. Tā sākās sarakste.
1992. gada martā ciemos uz Ķekavu atbrauca 19
Bordesholmas reālskolas 9. klašu skolnieku un 6 pedagogi
ar savu direktoru P. Millera kungu priekšgalā. Tika organizēti
kopīgi pasākumi. Tika rasti jauni draugi.
1992. gada novembra beigās Ķekavas vidusskolas skolēnu
delegācija kopā ar 6 pedagogiem ar autobusu devās uz
Bordesholmu. Šās vizītes laikā Bordesholmas pašvaldības
birģermeistars J. Baša kungs izteica priekšlikumu noslēgt
sadraudzības līgumu starp abiem pagastiem, un 1993.gada
23.jūnijā Bordesholmā tika parakstīts oﬁciāls dokuments.
Vācu draugi ar prieku un entuziasmu organizēja humāno
palīdzību, rādīja, kā dzīvo un strādā viņi paši, deva padomus
nesen neatkarību ieguvušās Latvijas pārstāvjiem. Ķekavieši
savukārt varēja iepriecināt ar pašdarbības kolektīvu sniegumu,
ar Latvijas dabu un kultūras un vēstures tradīcijām.

Ar sadarbības partneru tiešu līdzdalību Ķekavā 1995.gadā
tika nodibināta Sociālā stacija mazturīgo iedzīvotāju sociālajai
aprūpei un ēdināšanai, kura 10 gadus sniedza nozīmīgu atbalstu
Ķekavas pašvaldības sociālajam dienestam.
Lai palīdzētu un atbalstītu sadraudzības jautājumu
organizēšanu pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem,
1996. gadā Bordesholmā un 2000. gadā Ķekavā tika nodibinātas
draudzības biedrības. Darbs draudzības biedrībās tiek
organizēts sabiedriskā kārtā, pēc brīvprātības principiem.

Jūlijs aicina kopā uz Vispārējiem Dziesmu un
deju svētkiem. Kopā ar mums šajos svētkos būs arī
vairāk nekā 60 draugu no Bordesholmas.
Svētku gaisotnē aicinām visus 12. jūlijā
plkst. 11.00 Ķekavas kultūras nama zālē izstaigāt
sadraudzības takas, kas veidojušās 15 gadu garumā.
Daudzpusīga abu pagastu sadarbība kultūras jomā sākās
ar Ķekavas pūtēju orķestra (vadītājs R. Ašmanis) ielūgumu uz
Bordesholmas 666 gadu jubilejas pasākumu 1993. gada maijā.
Tam sekoja Bordesholmas orķestra Spielmannszug (vadītāja
U. Hibnere) vizīte Ķekavā 1994. gada Līgo svētku laikā. Vairākkārt
Bordesholmā viesojušies dažādu vecumu grupu bērnu vokālās
grupas Cīrulītis dziedātāji M. Ikasas un D. Ventnieces vadībā.
Ilggadēja draudzība vieno vecākās paaudzes deju kolektīvus
Bor”holmer Danzlüüd (vadītāji B.Krēgere un B.Guthofs) un
Sidrabaini (vadītāja A. Āre).Ar koncertiem Bordesholmā un
Ķekavā klausītājus un skatītājus ir iepriecinājuši: jauktais
koris Mozaīka (vadītājs J.Grigalis), vīru koris Ķekava (vadītājs
A.Platpers), jauniešu orķestris (vadītājs J.Grigalis), deju kolektīvs

VASARA

DER ZINĀT

Jauno zemnieku kluba
Karjeras dienas Ķekavā

Jau otro gadu Latvijas Jauno zemnieku klubs
sadarbībā ar Zemkopības ministriju organizē „Karjeras
dienas laukos" ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar
lauksaimniecību un pārtikas rūpniecību, orientējot
jauniešus nākotnē izvēlēties ar lauksaimniecību
saistītas profesijas. Pagājušā gada vasaras trijos
mēnešos vairāk kā 1000 dalībnieku no visas Latvijas
apmeklēja kopā 65 saimniecības un ražotnes, iegūstot
vērtīgu informāciju un zināšanas par piena, medus
un maizes ražošanu. Šogad aktuālas ir trīs tēmas:
netradicionālā saimniekošana; lopkopība un gaļas
pārstrāde (14. - 20. jūlijs); augļu un dārzeņu audzēšana
un pārstrāde (11. - 16. augusts).
Karjeras dienu laikā skolēniem ir iespēja iepazīties
ar attiecīgās tēmas darba speciﬁku, atrast atbildes uz
āķīgiem jautājumiem, piedalīties nelielā sacensībā un
nopelnīt vērtīgas balvas.
Šogad pirmo gadu Karjeras dienu Netradicionālās
saimniekošanas nedēļas ietvaros Jauno zemnieku
klubs aicināja jauniešus iepazīties ar Ķekavas
saimniecību „Šmiti", kas specializējas garšaugu un
salātu audzēšanā. Otrs pamatproﬁls saimniecībai ir veselīga un ekoloģiska dzīvesveida popularizēšana.
11. jūnijā mūs sagaidīja viesmīlīgā saimniece Anna
Šmite, kura jau 14 gadus nodarbojas ar garšaugu un

Zīle (vadītāja A.Kirilova ), deju kolektīvi Savieši un Katlakalns
(vadītāji V.Priede un A.Vīksniņš), teātra grupa Mēs (vadītāja
A.Vitmane) un Ķekavas mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.
Savus darbus plašai publikai ir parādījuši dažādās kopīgās
izstādēs Ķekavas mākslas skolas un Bordesholmas reālskolas
jaunie mākslinieki, abu pagastu daiļamatnieces, dažādu žanru
mākslinieki no Bordesholmas un Ķekavas. Sevišķi interesanta
bija viņu sadarbība sadraudzības 10 gadu svinībās Ķekavā
2002. gadā un Bordesholmā 2003. gadā.
Katru gadu 17 un 18 gadus vecie Ķekavas vidusskolas
11.-12. klašu skolēni iepazīstas ar darbu Bordesholmas
uzņēmumos, bet galvenais mērķis ir viņu vācu valodas zināšanu
pilnveidošana. Prakse ilgst 2 nedēļas. Pavisam sadraudzības
gados šo iespēju ir izmantojuši 146 latviešu jaunieši. Arī
Bordesholmas 4 jaunieši praktizējušies Ķekavas sociālajā stacijā
un zemnieku saimniecībās.
Vēl ir skolu audzēkņu un pedagogu pieredzes apmaiņas,
medicīnas darbinieku, sociālo darbinieku un lauksaimnieku
pieredzes apmaiņas, baznīcu sadarbība, kopīgas jauniešu
sporta aktivitātes u.c..
Tas viss paveikts daudzu cilvēku spēkiem, tomēr īpaši
gribētos atzīmēt divus – Aiju Traubergu Ķekavā un Manfrēdu
Osbāru Bordesholmā, kuri sadraudzības organizēšanai atvēlējuši mēnešus un gadus.
Gribētos, lai turpmāk sadraudzībā iesaistītos jauni cilvēki,
kuriem ir jaunas idejas, vairāk enerģijas un spēka, kuri saprot,
ka draudzība nozīmē arī pienākumus un lielu atbildību.
Lai kopīgi projekti, draugu atkalredzēšanās prieks, panākumi
un pozitīvas emocijas palīdz veidot abu pagastu attīstību arī
turpmākajos sadraudzības gados!
JURIS FIRSTS,
Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrības priekšsēdētājs

dažādu salātu audzēšanu un piegādi populārākajiem
Rīgas restorāniem. Šobrīd piemājas saimniecību „Šmiti"
droši var saukt par vadošo šajā nozarē. Saimniece katru
rītu ved uz Rīgu restorāniem vairāku škirņu salātus un
dažādus garšaugus. Kā atzīmēja A. Šmite, liels atspaids
šobrīd mazajiem zemniekiem, īpaši netradicionālās
lauksaimniecības sektorā, ir Mārtiņa Rītiņa un Berga
bazāra organizētais „Slow Food”, kur zemnieki var
atvest un tirgot paši savu saražoto produkciju, bez
starpniekiem.
Brīdī, kad mēs viesojāmies saimniecībā, saimniece
šajā sezonā bija novākusi jau sesto ražu, tomēr tas
neliedza mums iepazīt vairāk kā 5 šķirņu salātus,
vairāku šķirņu bazilikus, cukura aizstājēju - stēviju,
timiānu, salviju, rukolu, mizuru un citus eksotiskus
garšaugus, par kuru eksistenci mēs pat nezinājām.
Paldies Ķekavas pagasta pašvaldības administrācijas
darbiniekiem, kuri sniedza morālu atbalstu Karjeras
dienu organizēšanā.
Uz tikšanos jūlijā „JZK Karjeras dienu Gaļas un gaļas
pārstrādes nedēļas" ietvaros!
MĀRIS BELOVS,
Ķekavas pagasta pašvaldības
izpilddirektora vietnieks, JZK vecbiedrs
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Par Latvijas valsts
karoga izkāršanu
Atbildam uz lasītāju jautājumiem
Kurās dienās pie dzīvojamajām mājām jāizkar Latvijas valsts
karogs?
Saskaņā ar Likumu „Par Latvijas valsts karogu” Pie visu veidu
iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju ēkām, kā arī
dzīvojamām ēkām karogs jāizkar 16. februārī, 24. februārī, 25. martā
(sēru noformējumā), 1. maijā, 4. maijā, 14. jūnijā (sēru noformējumā),
17. jūnijā (sēru noformējumā), 4. jūlijā (sēru noformējumā),
11. novembrī, 18. novembrī, decembra pirmajā svētdienā (sēru
noformējumā).
Kādi noteikumi jāievēro, izkarot karogu?
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.412 „Likuma "Par
Latvijas valsts karogu" piemērošanas noteikumi” jāievēro:
- Ja Latvijas valsts karogu izkar pie ēkas, to visā platumā piestiprina
pie karoga kāta, ko ievieto speciālā pie ēkas fasādes piestiprinātā karoga
turētājā tā, lai karogs atrastos ne zemāk par 2,5 metriem no zemes.
- Ja Latvijas valsts karogu izvieto uz ielas, laukumā vai pret kādas ēkas
fasādi, to nostiprina mastā ne zemāk par septiņiem metriem no zemes.
- Ja Latvijas valsts karogs paceļams sēru noformējumā, virs karoga
pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga platuma,
tā, lai tās gali brīvi kristu visā karoga platumā. Mastā uzvilktos karogus
nolaiž pusmastā bez sēru lentes.
- Vietās, kur Latvijas valsts karogs nav pacelts pastāvīgi, to paceļ,
saulei austot, un nolaiž, saulei rietot (atbilstoši kalendāra laikam), vai
paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības vai sēru ceremonija, un nolaiž,
kad minētie pasākumi beigušies.
- Aizliegts pacelt Latvijas valsts karogu: virs un pie ēkām, kurās
tiek veikts kapitālais remonts, kuras ir avārijas stāvoklī vai kurām
tiek remontēta fasāde, kā arī citās nepiemērotās vietās un apstākļos
(piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās,
ražošanas objektos).
- Aizliegts lietot bojātu vai izbalējušu Latvijas valsts karogu.
- Par valsts karoga pacelšanu pie ēkām atbilstoši likuma "Par Latvijas
valsts karogu" un noteikumu prasībām ir atbildīgs attiecīgās ēkas
valdītājs vai turētājs, vai tā pilnvarota persona, kurai uzlikts attiecīgais
pienākums.
Kāda ir atbildība par karoga neizlikšanu?
Saskaņā ar Latvijas Republikas administratīvo pārkāpumu kodeksa
201.43 pantu “Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības
pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana”
par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts karoga pacelšanas veida
vai kārtības pārkāpšanu uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem, par
Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas,
Ministru kabineta, rajonu padomju, pilsētu domju vai pagastu padomju
noteiktajās dienās vai gadījumos - uzliek naudas sodu līdz piecdesmit
latiem. Pārkāpumu izskata administratīvā komisija.
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VASARA

KONKURSS

Vienā elpas vilcienā

Vasara,
līgo!

No Ķekavas novadpētniecības muzeja
un vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotāju rīkotajam radošo
darbu konkursam “Esi dzejnieks”
iesniegtajiem darbiem

Ķekava, 19.jūnijs,
tradicionālais
Saulgriežu ielīgošanas
pasākums

Jānis Caune

SARUNA AR MĀTI

Guntas Lapiņas foto

Tā var teikt par piedzīvoto nometnē „Medus”, kas notika no
14. jūnija līdz 22. jūnijam privātskolā „Gaismas tilts 97” 26 bērniem,
no kuriem 15 bērni no krīzes ģimenēm un kurus atbalstīja Ķekavas
pašvaldība un Ķekavas Sociālās aprūpes centrs.
Medus bija mums visapkārt. Smalki izzinājām bišu dzīvi,
ieradumus, medus iegūšanu, medus uzbūvi, ēdam un garšojām.
Devāmies tuvākos un tālākos bišu un medus meklējumos ar
velosipēdiem. Zīmējam, gleznojām, līmējam, spēlējām teātri un
dziedājām. Un viss par medu!
Tā mēs pabijām Gunāra Vildes bišu dravā Polīšos, kur izdevās
redzēt īstu bišu spietu. Ilvara Bites saimniecībā Plakanciemā
priecājāmies par vēl vienu sakoptu Ķekavas stūrīti. Juris Grebže
dāvāja mums jau ikgadējo pārsteigumu, kā arī Elfrīda Rudaka un
Gunārs Vilde nometnes bērniem dāvāja medu. Mēs izbaudījām
arī Eiropas savienības labvēlību, jo Jelgavas biškopības biedrības
prezidents Armands Krauze, LLA pasniedzējs, realizēja projektu,
kura ietvaros viesojās mūsu nometnē un popularizēja bišu
produktus.
Bet arī paveikt izdevās daudz. Bijām nektāraugu meklējumos
gan Daugavmalā, gan nakšņojām Doles salā, gan bijām Laumu
dabas parkā, ka arī sportojām un gājām pirtī Ķekavas sporta klubā.
Svētdienas pēcpusdienā, pēdējā nometnes dienā, bērni, pašu
apgleznotajos krekliņos tērpti, ar skolotāju Ivetas Eglītes un Ievas
Černakas palīdzību rādīja vecākiem lielisku priekšnesumu.
Liekas, mēs, skolotājas - Solvita Jurcika, Sandra Legzdiņa, Agnese
Grebže un Anda Knospiņa varam būt gandarītās, jo plānotais
izdevās un, ja Laumu dabas parkā ekskursijas gide nevarēja vien
beigt slavēt mūsu bērnus un priecāties par to, ka nekādi neizdodas
pārsteigt mūs, jo par bitēm jau zinājām tik daudz, ka paši varējām
stāstīt, tad rodas labi padarīta darba sajūta. Un ne tikai iemācītais
un nodarbībās paveiktais ir vērtējams. Ir nenovērtējama bērnu
iegūta pieredze būt patstāvīgam, rūpēties ne tikai par sevi, bet arī
par mazāko, piespiest un pārvarēt sevi grūtos brīžos, nebaidīties
un uzmundrināt citus. Daudziem šī bija pirmā reize, kad bija šķirti
veselas 9 dienas no ģimenes un mājām. Pirmā ceļa soma, pirmā
telts, pirmais velopārgājiens, pirmā nakts trasīte.
Gribētos, lai nometnē piedzīvotais paliktu bērnu sirsniņās,
kā viens saulains medus piliens, līdzīgs tam, kuru pildījām pašu
apgleznotajās burciņās dāvanai mājiniekiem.
ANDA KNOSPIŅA,
nometnes “Medus” vadītāja

Itālijas zelts – ķekaviešiem!
Ķekavas bērnu hip-hop deju grupa ŠIKS atgriežas no Itālijas ar zelta medaļām un uzvaras kausu!

Neticamu un apbrīnas vērtu darbu paveikušas mūsu pagasta
meitenes un viņu skolotāja Karīna Saveļjeva, izcīnot pirmo vietu
Itālijas kūrorta pilsētā Aronā ikgadējā dziesmu un deju konkursā
“Fiera del lago Maggiore”. Šis konkurss notiek jau 46. reizi un tajā
piedalās Pjemontas (apgabals Itālijas ziemeļos) bērni un pusaudži ar
saviem priekšnesumiem.
Ideja par mūsu piedalīšanos radās Agnesei Lombardo, kas ir bērnu
deju grupu pasniedzēja Aronā. Viņa ir latviete, kas apprecējusies ar
itāli. Viņa Ķekavas dejotājus uzaicināja un pieteica konkursam.
Vispirms bērni piedalījās Agneses bērnu grupu uzvedumā, kur
zālē bija ap 200 vecāku un citu radinieku. Mums tika saziedotie
līdzekļi, par kuriem aizvedām bērnus uz Līvu akvaparku. Pašu pelnīts!
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Esi dzejnieks!

Aiznākamajā dienā bija konkurss - zāle stāvgrūdām pilna, vairāki simti
skatītāju, tajā piedalījās gan dziedātāji, gan deju grupas, pat apģērbu
demonstrētāji. Mūsu bērni uzstājās pēdējie, kad laiks jau bija tuvu
pusnaktij, un meitenes bija ļoti nogurušas. Visu koncerta laiku 3 stundas
viņas tupēja pie skatuves uz ceļiem, jo aiz kulisēm nebija vietas. Tomēr
latviešu lepnums un aizrautība darīja savu – viņas uzstājās perfekti!
Uzstāšanos vērtēja 4 cilvēku žūrija, vietējie. Kritēriji bija godīgi –
horeogrāfijas pievilcība, tērpi, kustību ritmiskums un sinhronās
kustības, mūzikas atbilstība dejai un kopējais priekšnesuma iespaids uz
skatītājiem. Karīna māk katra vecuma meiteni izmantot pareizā vietā un
veidā – vecākās meitenes (8-15 gadi) fascinē ar vijību, bet uzveduma
rozīnīte bija piecgadīgā Džeina, kas parādījās eņģelīša tērpā un sūtīja
zālei gaisa skūpstus. Tajā brīdī iesildītajā publikā, kas aplaudēja līdzi
ritmam, sākās īstas ovācijas!
Žūrija saskaitīja punktus, nopūtās un izziņoja uzvarētājus! Pēc
konkursa atšķirībā no iepriekšējās uzstāšanās reizes mūs neviens
pat neveda mājās – lepni un laimīgi 3 km tālo ceļu līdz kempingam
Dormelleto pilsētiņā mēs pēc pusnakts gājām kājām, bet tāds sīkums
nespēja nomākt uzvaras garšu! Karīnu pēc uzstāšanās burtiski apstāja
vietējo grupu vadītāji, tik daudz jautājumu un apsveikumu... Vecāki ir
pārliecināti: ja nebūtu Karīnas trakā entuziasma, nebūtu ne deju kluba,
ne ceļojuma, ne uzvaras.
- Bērni, ar ko jūs bijāt labāki? Kā uzvarējāt?
Līva: - Itāļu bērni nedarīja visu kā vajag ... mēs darījām. Un mēs visu
laiku smaidījām, itāļu bērni nesmaidīja. Mēs ļoti daudz trenējāmies.
Jūlija: - Nezinu ... mums ir tādi krāsaini tērpi, kamēr viņiem viss
balts. Mums ir ļoti skaisti tērpi!
Elīna: - Tāpēc, ka mums skolotāja vislabākā!
ARNIS BERNUPS
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Es aizdedzu sveci
savā istabā, uz sava galda
par godu tev, māt.
Caur svecītes drebošo liesmu
es tālumā dzirdu tavu balsi,
tomēr tik pazīstamu, tik mīļu.
Raugoties svecītes liesmā,
es runāju ar tevi, māt,
un tāpat kā vakar, aizvakar
tavas dzīvības tuvumu jūtu.
Es dzirdu tavus klusos vārdus,
ko maniem sapņiem stāsti,
jūtu tavas rokas,
kas saudzīgi, mīļi
sapņiem pāri sedziņu klāj.
Caur svecītes trīsošo liesmu
es dzirdu, māt, tavu dziesmu
kuras dvēseliskā mūžība
manu dzīvību piedziedāt spēj.
Paldies saku tev, māt,
ka biji, esi un būsi man klāt,
ka dzīvojot, ejot dziedu
tavu dziesmu, mīļotā māt.
Pamazām izdziest svecītes liesma,
Apņem klusums, sirsnības glāsts.
Māt, mana mīļotā tālā, tuvā,
paldies par visu, ko vēlreiz
mīļi un devīgi sniedz.
Jānis Dumpis
Ķekavas vidusskola 7.kl.

PAVASARIS
Pavasarī zeme mostas,
Visos dārzos puķes plaukst.
Arī manā sirdī rodas
Neizsakāms saules loks.
Saule silda, ūdens čalo,
Upē zaļās vardes dzied.
Tā kā sidrabspoži graudi
Upes dzelmē zivis peld.
Kokos putni čalo līksmi,
Visur putnu dziesmas skan.
Pavasaris, pavasaris
Prieku dara arī man.
Eleonora Matule
Ķekavas vidusskola 7.kl.

VISS MOSTAS
Skan vasaras zvani,
Tie modina mani,
Liek celties un velties,
Pa durvīm ārā doties.
Sārts tauriņš lido,
No lapām sarma krīt.
Pār kalnu saule ceļas
Un klusi smejas.
Tā liek mums pasmaidīt
Un acis attaisīt.
Tā māk mums pastāstīt
Un smieklus izraisīt.
Viss mostas! Viss ceļas!
Viss pretī saulei steidzas.
Paula Jurģe
Ķekavas vidusskola

IZTĒLEI...
Kas mūs priecē vasarā?
Kas vilina mūs asarā?
Kas izbiedē visvairāk mūs?
Kas apburošs ir jasmīnkrūmā?
Ko pastāstīt grib kukainīt’s?
Ko saraudina mazulīt’s?
Ko vispār papīrs jūt?
Vai sūna vēlas vispār būt?
Vai klusums skan?
Un vai tas viss ir jāzin man?
Nē! To nevar zināt...

SLUDINĀJUMI

SPORTS

Aicinām piedalīties
Aicinām pieteikties Ķekavas pagasta
iedzīvotājus dalībai Eiropas Savienības
līdzﬁnansētā projektā „Eiropas spēles”,
kas notiks Polijā, Ķekavas pagasta
sadraudzības pilsētā Gostinā no
21.augusta līdz 25.augustam. Sacensības
notiks netradicionālos sporta veidos,
kuros piedalīties var visa ģimene. Sporta
aktivitātēs piedalīsies komandas no
Polijas, Vācijas, Francijas un Latvijas
(Ķekavas). Komandas sastāvā jābūt 15
cilvēkiem – 5 sievietēm, 5 vīriešiem, 5
bērniem vecumā no 10 līdz 16 gadiem.
Priekšroka tiks dota tām Ķekavas
pagasta ģimenēm un iedzīvotājiem, kuri
līdz šim nav piedalījušies iedzīvotāju
apmaiņas braucienos un kuriem ir interese
par Poliju.
Pieteikties līdz 15.jūlijam Ķekavas
pašvaldības administrācijā pie projektu
vadītāja M. Ozoliņa, kontakttālrunis
29443386, e-pasts - maris@kekava.lv
vai sabiedrisko attiecību speciālistes
A. Eizenbergas, kontakttālrunis 29406028,
e-pasts - agita@kekava.lv

Anastasija uzvar
Lietuvā un Ukrainā
Mākslas vingrotāja, valsts izlases dalībniece Anastasija Samsonova (1995.) vasaru
sākusi ar ļoti veiksmīgiem startiem - jūnijā
viņa izcīnījusi I vietu starptautiskajā
turnīrā Lietuvā "Miss Summer" un I vietu
starptautiskajā turnīrā "Transcarpatian
Cup" Ukrainā. Treneres - Vita Mikitanova,
Aina Ancīte.
Apsveicam!

NOLIKUMS

ĶEKAVAS PAGASTA SPORTA SVĒTKIEM
2008. gada 26. jūlijā
1. Mērķis un uzdevums.
Popularizēt aktīvo sportu Ķekavas pagastā.
Noskaidrot labākos Ķekavas pagasta sportistus.
2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2008. gada 26. jūlijā pie
Ķekavas sporta kluba. Dalībniekiem reģistrācija no plkst. 9.00 – 9.30. Sacensību sākums
plkst.10.00.
3. Sacensību vadība.
Sacensības organizē Ķekavas pagasta pašvaldība sadarbībā ar Ķekavas Sporta iniciatīvu
centru. Sacensību galvenais tiesnesis Andris
Eglītis (29297336). Sacensības vada apstiprināta
tiesnešu kolēģija.
4. Dalībnieki.
Sacensības ir atklātas, dalībnieku skaits neierobežots. Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi
par savu veselību.
5. Pieteikšanās.
Komandu sporta veidos iepriekšēja pieteikšanās līdz 25. jūlijam pa e-pastu linda@kekava.lv
vai tel. 26459609, individuālājām sacensībām
pieteikšanās pie sporta veida tiesneša 30 min.
pirms sacensību sākuma.
Svaru bumbu celšana, šautriņu
mešana, ﬂorbola soda metieni,
basketbola soda metieni

Bruģa
bumba

6. Sacensību programma.
Komandu sporta veidi
10.30 Bruģa bumba (vīr., siev. komandas,
komandā 4 dalībnieki. Laukumā 3)
11.00 Futbols (6 dalībnieki+1 vārtsargs)
13.00 Volejbols (5 vīr.+1 siev.)
14.00 Jautrības stafete (2 vīr.+2 siev.)
16.00 Virves vilkšana (6 dalībnieki)
Individuālās sacensības
10.30 Florbola soda metieni (vīr., siev.)
10.30 Šautriņu mešana (vīr., siev.)
10.30 Svarbumbu celšana (vīr., siev.)
13.00 Riteņbraukšana (vīr., siev.)
13.00 Zābaka mešana (vīr., siev.)
14.00 Basketbola soda metieni (vīr.,
siev.)
14.30 Sievas nešanas sacensības (vīr.,
siev.)
7. Apbalvošana.
1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar sporta
medaļām un diplomiem.
8 . Finansēšana.
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ķekavas pagasta pašvaldība.

Atrakcijas

Futbols

Autostāvvieta

Riteņbraukšana,
zābaka mešana,
virves vilkšana,
sievas nešanas
sacensības

Lejas

Valdlauču sporta svētku rezultāti
7. jūnijā Valdlaučos Sporta svētkos notika sacensības vairākos sporta veidos.

Attēlā: pēc sacensībām šogad Lietuvā. Uz
goda pjedestāla augstākā pakāpiena –
Anastasija.

Sveicam!
Kārli Bulānu par 1. vietu Eiropas čempionātā powerliftingā (55-59 vecuma
grupa) un Kasparu Gargurni par 5. vietu
Eiropas čempionātā roku cīņā!
LINDA ZAĶE

Pasaules latviešu
trīszvaigžņu spēlēs
No 21. līdz 23. jūnijam Valmierā
risinājās Pasaules latviešu trīszvaigžņu
spēles. Sacensības notika 134 sporta
veidos, to skaitā arī galda tenisā un
novusā, kurās piedalījās ķekavieši. Galda
tenisā Ārijai Ansveriņai zelta medaļa,
veterānu grupā Ādolfam Jegorovam 6.
vieta. Novusā ķekaviešiem 13. vieta starp
26 komandām. Individuālajā vērtējumā
Gunāram Everam 5. vieta 46 dalībnieku
konkurencē.
ĀDOLFS JEGOROVS

ĶEKAVAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS.
Reģistrācijas Nr. 000702385. Iznāk vienu reizi mēnesī.
Redaktore G. Lapiņa.
Redakcijas adrese: Ķekavā, Gaismas ielā 19/9.
Tālr.: 7935803, 9192012. E-pasts: avize@kekava.lv
Iespiests Talsu Tipogrāﬁjā
Maketēja R. Ramutis
Ķekavas pagasta interneta mājas lapa: www.kekava.lv

SACENSĪBU REZULTĀTI
12-16 gadu vecuma grupa zēni
1. vieta - Raimonds Dācis
2. vieta - Dāvis Mihelsons
3. vieta - Kristaps Kļava
Sievietes
1. vieta - Ieva Brūne
2. vieta - Līga Vancāne
3. vieta - Liene Šnepste
Vīrieši
1. vieta - Mārtiņš Spriņģis
2. vieta - Artūrs Krūmiņš
3. vieta - Mārtiņš Parasigs
Florbola metieni
12-16 gadu vecuma grupa meitenes
1. vieta - Anete Ļaksa
2. vieta - Amanda Šurna
3. vieta - Arta Cīrule
12-16 gadu vecuma grupa zēni
1. vieta Reinis Ļaksa
2. vieta Aigars Kriķis
3. vieta Armands Lenarts
Sievietes
1. vieta - Liene Šnepste
2. vieta - Ilze Liepiņa
3. vieta - Līga Vancāne
Vīrieši
1. vieta - Davidas Galgauskas
2. vieta - Oskars Eglītis
3. vieta - Rihards Gorkšs
Svarbumbu celšana
- 80 kg 1. vieta - Ēriks Štarks
2. vieta - Edgars Kalniņš
3. vieta - Gints Meija
+ 80 kg 1. vieta - Inārs Beļinskis
2. vieta - Normunds Bāgants
3. vieta - Jānis Lesiņš
Dāmas un kungi:
1. vieta - Laura Ķerbere
2. vieta - Vineta Hammere
3. vieta - Kitija Kokareviča
LINDA ZAĶE,
vecākā speciāliste bērnu, jaunatnes un
sporta organizatoriskajos jautājumos

Volejbols
1. vieta - “Smukie”, 2. vieta - “Margarīns”,
3. vieta - “Beach Party”
Futbols
1. vieta - „Katlakalns” (Dāvis Metass, Rihards
Gorkšs, Gints Meija, Edgars Priede, Andris
Kaminskis, Uldis Trupekojs, Roberts Meijers,
Henrijs Uzraugs).
2. vieta - „Dream Team” (Ņikita Labanovs,
Edgars Tauriņš, Sergejs Meļņikovs, Andrejs
Labanovs, Artjoms Dudarevs, Vitalijs
Vitamīns).
3. vieta - „Trīs draugi” ( Toms Vismanis, Pauls
Kāpostiņš, Mareks Mežalis, Ēriks Mežalis, Dāvis
Mihelsons, Artūrs Pavlovs).
Basketbols
1. vieta - „Slapjie bandīti” (Jānis Bērziņš, Jānis
Āre, Alise Patmalniece, Roberts Zaķis, Uģis
Dinsbergs).
2. vieta - „Trešais lieks” (Kārlis Lazda, Kaspars
Kasakovskis, Liene Šnepste, Jānis Asups).
3. vieta - „Big 3” (Māriņš Staris, Signe Lausa,
Ēriks Visockis, Andrejs Siliņš).
Jautrības stafete
1. vieta - „Kunkuļi” (Kitija Kokareviča,
Vineta Hammere, Edžus Grīnbergs, Mārtiņš
Grīnbergs).
2. vieta - „Implants” (Andis Grandāns, Aija
Vancāne, Laura Videjusa, Mārtiņš Kaķītis).
3. vieta - „Bruģmetis” (Amanda Šurna, Alberts
Bajārs, Pēteris Battors, Liene Šnepste).
Šautriņu mešana
Vīrieši 1. vieta - Mārtiņš Spriņģis
2. vieta - Oskars Eglītis
3. vieta - Uģis Vancāns
Sievietes 1. vieta - Liene Šnepste
2. vieta - Alise Patmalniece
3. vieta - Nora Majore
Basketbola soda metieni
12-16 gadu vecuma grupa meitenes
1. vieta - Arta Cīrule
2. vieta - Ausma Reine
3. vieta - Dana Jekimova
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ĶEKAVAS kapos
MELLUPU kapos
RATNIEKU kapos
DOLES kapos
KATLAKALNA kapos

27. jūlijā plkst. 15.00
3. augustā plkst. 15.00
3. augustā plkst. 16.30
3. augustā plkst. 13.00
17. augustā plkst. 12.00

Katoļu draudzes
KAPU SVĒTKI
KATLAKALNA kapos 17. augustā plkst. 14.00
ĶEKAVAS kapos 24. augustā plkst. 15.00
Doles-Ķekavas ev. lut. draudzes padome

Vai bijis kāds tāds dzīves gads,
Kas tikai laimi nestu,
No rūpēm sargātu un saulē vestu?
Bet laimīgs tas, kas smaidot prot
Ņemt visu, ko tam dzīve dod.

Sirsnīgi sveicam
80 gadu jubilejā
AINU STŪRĪTI,
LIDIJU ŠĒFERI,
VALENTĪNU LAVRENOVU un
VLADIMIRU TERENTJEVU!
Ķekavas pagasta pašvaldības
pagaidu administrācija

Volejbols

P
SPORTA
KLUBS

Doles-Ķekavas ev. lut. draudzes
2008. gada KAPU SVĒTKI

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

Ķekavas pagasta pašvaldības
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
jaundzimušos mazuļus
DĀVI RAIVO ŠTĀLBERGU,
DANU ROGAČOVU,
ROBERTU ĢIRTU PRAULĪTI,
DAINI GRAVU,
KATI BULU,
MELĀNIJU LOKMANI,
SERAFIMU RJABEJU
un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta pašvaldības
pagaidu administrācija.

LĪDZJŪTĪBA
Neremdināmas bija manas dzīves alkas.
Jā, kas tad bija dzīve?
Nepielipt lietām, lidot pāri tām,
Kalnā kāpšana bez mitas,
Līdz atveras plaši apvāršņi.
Ķekavas pagasta dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta

VARENĪTES ŠMITES (dz. 1930. g.),
ĀRIJAS PAVLOVAS (dz. 1943. g.),
ŅINAS GOMOLKAS (dz. 1930. g.),
JĀŅA MURĀNA (dz. 1941. g.),
ANNAS SAZONTOVAS (dz. 1929. g.),
JEĻENAS RUKOSUJEVAS (dz. 1931. g.),
DMITRIJA BURILOVA (dz. 1930. g.),
ANTONA PEIPAS (dz. 1938. g.),
ANTONA MURĀNA (dz. 1942. g.),
ĢIRTA KANDERA (dz. 1974. g.),
MĀRTIŅA ZELMEŅA (dz. 1954. g.),
ARTURA TOMSONA (dz. 1945. g.),
ALEKSANDRA BUKEĻA (dz. 1928. g.),
HARIJA DOBENBERGA (dz. 1943. g.),
VALENTĪNAS RUSKULES (dz. 1937. g.)
aiziešana mūžībā.
Ķekavas pagasta pašvaldības
pagaidu administrācija izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.

PATEICĪBA
Izsakām sirsnīgu pateicību visiem
visiem, kas bija kopā ar mums
lielajās bēdās, pavadot vīru, tēti un
vectēvu Jāni Murānu pēdējā gaitā.
Sieva, bērni, mazbērni

2008. gada jūlijs Nr. 7 (106)

