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NOTIKUMS

Zinību diena Ķekavas pagastā

Klāt Septembris. Mēnesis, kura vārdā ar burtu „R” jau ieskanējies
rudens tembrs. Gada kalendārā ir viena tāda diena, kura visiem
paskrien pretī ar ziedu pušķi rokā. Tas ir 1. septembris – Skolas
diena, Zinību diena.
Šķiet, pavisam nesen, cieši satvēris māmiņas un tēta roku,
mazulis spēra pirmos soļus. Pēc tam pie vecāku rokas aizsoļoja
uz bērnudārzu. Un nu bija pienācis rīts, kad liekas – kļavas
greznojušās viskrāšņāk un saplaukuši dāliju spilgtie ziedi. Un,
vecāku roku vadīts, mazulis pārkāpa vēl vienas pasaules slieksni –
skolas slieksni. Tā būs pavisam cita pasaule, sākumā sveša un
brīnumu pilna, bet ik diena dos iespēju to plašāk izzināt.
Ķekavas pagastā vispārizglītojošās skolās šogad mācīsies
1038 skolēni. No tiem Ķekavas vidusskolā – 825, Pļavniekkalna
sākumskolā – 84, privātskolā „Gaismas tilts 97” – 129. Mācības
vispārizglītojošo skolu pirmajās klasēs uzsāka 129 skolēni. Ķekavas
mūzikas skolā mācīsies – 118 un Ķekavas mākslas skolā – 102
audzēkņi.
Saule šajā dienā visiem skolēniem dāsni noglāstīja vaigu, vēlot
veiksmīgu jauno zinību cēlienu.
LĪVA BENETE,
Ķekavas pagasta pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

GAISMAS TILTS
LATVIJAI

13. septembrī - Lielā Vislatvijas talka!
Aicināsim savus draugus, ģimeni, paziņas un kolēģus iesaistīties Latvijas 90. gadadienai veltītajā pasākumā.
Pasākuma ideja – ikviens Latvijas iedzīvotājs dāvina SAVAI VALSTIJ kādu sakoptu zemes stūrīti, savācot vismaz
vienu maisu ar atkritumiem.

TALKAS NORISES LAIKS 13. SEPTEMBRĪ NO PLKST. 10.00 LĪDZ 15.00
ĶEKAVAS PAGASTA PAŠVALDĪBA AICINA:
VALDLAUČU iedzīvotājus sakopt mežu pie Bauskas ielas – pulcēšanās plkst. 10.00 Valdlauču sporta laukumā.
RĀMAVAS iedzīvotājus sakopt mežu pie šosejas A7 (Rīga – Bauska) – pulcēšanās plkst. 10.00 Kāpu un Rītupes ielu
krustojumā.
ĶEKAVAS CENTRA iedzīvotājus sakopt teritoriju ap veco Dzirnavu un bijušās teļu fermas drupām - pulcēšanās plkst. 10.00
pie Ķekavas vidusskolas.
PLAKANCIEMA iedzīvotājus sakopt krustojumu pretī pasta ēkai, autobusa pieturu - pulcēšanās plkst. 10.00 pie
Mežinieku pasta ēkas.
22. augustā Latvija atkal sadevās rokās, pāri visai
Kurzemei, Zemgalei, Vidzemei un Latgalei saslēdzot
gandrīz 200 Latvijas tiltu vienotā gaismas starā.
Tūkstošiem cilvēku piedalījās akcijā “Gaismas tilti”, kas
tika organizēta valsts 90. dzimšanas dienas ieskaņai.
Spožās uguntiņās iemirdzējās arī tilts pār Ķekavas
upīti, pievienojot mūsu pagasta cilvēku vēlējumus
savai Latvijai. Novakare aizritēja sirsnīgā noskaņā,
sadziedoties ar tautas mūzikas grupu „Klabatas”.

Ja jums nav iespējams piedalīties talkā izsludinātajās vietās, varat paši izraudzīties vietu, kuru vēlaties sakopt. Savākto
atkritumu izbēršanai, ja iespējams, izmantojiet konteinerus tiem atvēlētajos laukumos. Ja izraudzītajā vietā vai tās
tuvumā konteineru laukumu nav, lūdzu, informējiet talkas koordinatori par vietu, kurā novietosiet atkritumu maisus, lai
tos varētu aizvest.
Ja jums nepieciešami atkritumu maisi un darba cimdi, tos varēs saņemt 12. septembrī pagasta pašvaldībā un
13. septembrī pie daudzdzīvokļu māju sētniekiem.
Pulcēšanās vietās varēs saņemt maisus un cimdus. Savākto atkritumu maisu aizvešana tiks organizēta no 15. līdz 19. septembrim.

Ceram, ka jūsu vēlme dzīvot tīrākā un sakoptākā Ķekavas pagastā radīs atsaucību.
Talkas koordinatore INTA ARBAČEVSKA, tālr. 29426827

GUNTAS LAPIŅAS teksts, LINDAS ZAĶES foto
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Paziņojums par Ķekavas pagasta 2003. gada
teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko
apspriešanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 27. panta pirmās
daļas 3. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 7. panta sesto
daļu, 2004. gada 19. oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
36. - 40.punktiem, 2008. gada 28.augustā Ķekavas pagasta
pašvaldības pagaidu administrācija nolēma:
Apstiprināt Ķekavas pagasta 2003. gada teritorijas
plānojuma grozījumu pirmo redakciju.
Nodot Ķekavas pagasta 2003. gada teritorijas plānojuma
grozījumu pirmo redakciju sabiedriskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
Izstrādes vadītājam sadarbībā ar plānojuma grozījumu
izstrādātāju SIA „Reģionālie projekti”:
organizēt sabiedrisko apspriešanu no 2008. gada
1. septembra līdz 13. oktobrim;
pieprasīt no darba uzdevumā minētajām institūcijām
atzinumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma
grozījumu pirmo redakciju;
publicēt paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu
sabiedrisko apspriešanu Ķekavas pagasta pašvaldības mājas
lapā, laikrakstos „Mūsu Ķekava”, “Latvijas Vēstnesis” un „Rīgas
apriņķa avīze”;
sabiedriskās apspriešanas izvērtēšanai nodot un pieejamā
vietā un laikā Ķekavas pagasta pašvaldības ēkā Gaismas ielā 19
k.9 (pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00; otrdienās, trešdienās
no plkst. 9.00 līdz 17.00; ceturtdienās no plkst. 9.30 līdz 19.00;
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00) izvietot šādus materiālus
un dokumentus:
izstrādātā Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu

pirmo redakciju;
spēkā esošo Ķekavas pagasta teritorijas plānojumu;
Ķekavas pagasta attīstības programmu;
nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu un rakstisko
priekšlikumu iesniegšanu Ķekavas pagasta pašvaldības ēkā
Gaismas ielā 19 k.9 1. kabinetā (pirmdienās no plkst. 9.00
līdz 18.00; otrdienās, trešdienas no plkst. 9.00 līdz 17.00;
ceturtdienās no plkst. 9.30 līdz 19.00; piektdienās no plkst. 9.00
līdz 14.00);
organizēt sabiedriskās apspriešanas sapulci 2008. gada
18. septembrī no plkst.18.00 līdz 20.00 Ķekavas kultūras namā
Gaismas ielā 17, Ķekavā.
Pēc sabiedriskās apspriešanas beigām izstrādes darba
grupai sagatavot šādus sabiedriskās apspriešanas materiālus:
paziņojumi un publikācijas presē;
sabiedriskajā apspriešanā izstādītie vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma dokumenti un materiāli;
sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts;
rakstiskās atsauksmes un atbildes uz tām;
sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli, kas
noformēti normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu
un noformēšanu noteiktā kārtībā.
Izstrādes vadītājam nedēļas laikā pēc sabiedriskās
apspriešanas beigām izstrādāto Ķekavas pagasta pašvaldības
teritorijas plānojuma grozījumu redakciju, institūciju
nosacījumus, atzinumus un sabiedriskās apspriešanas
materiālus iesniegt izskatīšanai Ķekavas pagasta pašvaldības
pagaidu administrācijas sēdē.
Sīkāka informācija pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv.

INFORMĒ IZPILDDIREKTORS
Ķekavas pagasta pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par
Sporta kluba Ķekavas novads dibināšanu. Tas tiek dibināts
kopā ar Daugmales pagastu. Kluba dibināšanas mērķis
ir radīt vienotu un pārskatāmu sporta sistēmu topošajā
Ķekavas novadā. Kopējā kluba sistēmā iekļausies visi
sporta veidi un visas sporta klases, sākot ar bērniem un
beidzot ar profesionāļiem.
Iepazīstoties ar situāciju Rīgas ielas 36 māju
rajonā, esam pieņēmuši lēmumu par četru ātrumu
ierobežojošu vaļņu izvietošanu. Pamatojums šādai
rīcībai ir iedzīvotāju sūdzības par savu bērnu drošību.
Diemžēl atsevišķi autovadītāji sistemātiski pārkāpj ceļu
satiksmes noteikumus, tādejādi radot draudus apkārtējai
sabiedrībai. Pastiprināti uzmanību autobraucēju uzvedībai
iekšpagalmos pievērsīs arī Ķekavas Municipālā policija.
Ķekavas pagasta pašvaldības Iepirkumu komisija
ir izsludinājusi konkursu par sākumskolas būvniecību.
Pašvaldība kopā ar potenciālajiem konkursa dalībniekiem
ir veikusi būvniecības vietas apsekošanu. Lielā interese
no būvnieku kompāniju puses liek domāt, ka Ķekavas
iedzīvotāji jau pārskatāmā nākotnē var cerēt uz skolas
pirmās kārtas nodošanu ekspluatācijā.
Ķekavas pagasta pašvaldība vēl līdz 1.septembrim bija
iecerējusi sakārtot Ķekavas vidusskolas ieejas bloku. Taču
Iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) lēmums par konkursa
pārskatīšanu ir pārcēlis šos darbus līdz nākamajai vasarai,
jo, šobrīd organizējot skolas priekšlaukuma un ieejas
bloka rekonstrukciju, tiktu ievērojami apgrūtināta skolēnu
kustība. Taču IUB pieņemtais lēmums nekādā veidā
nav kavējis topošā basketbola laukuma izveidi Ķekavas

vidusskolas teritorijā. Pagasta pašvaldība ir paredzējusi
izveidot iežogotu laukumu, uz kura tiks uzklāts speciāls
segums basketbola spēlēšanai.
Patīkama ziņa pagasta iedzīvotājiem ir mūsu abu
sākumskolu un vidusskolas spēja nokomplektēt visus
mācību spēkus, tādējādi neapdraudot izglītības kvalitāti.
Arī abiem Ķekavas pagasta bērnudārziem problēmas
ar audzinātājām ir atrisinātas, un 1.septembris sagaidīts
pilnā sastāvā. Pamatā tam ir neatlaidīgs izglītības iestāžu
atbildīgo darbinieku darbs visas vasaras garumā.
Noteiktajos termiņos ir izdevies pabeigt visus plānotos
remontdarbus mūsu izglītības iestādēs. Šobrīd vēl turpinās
darbi Ķekavas vidusskolas ēdināšanas blokā, kas nozīmē,
ka līdz 1.oktobrim nāksies paciest zināmas neērtības gan
ēdināšanas, gan sportošanas ziņā, jo kafejnīca ir izvietota
vienā sporta zāles daļā. Remontdarbi turpinās arī Ķekavas
sporta centrā – šobrīd faktiski jau ir pabeigts jumta
remonts, kas nozīmē, ka daudzo spaiņu izvietošana lietus
laikā ir pagātne. Vēl turpinās ģērbtuvju un dušu telpu
remonts.
Kopīgi ar skolas direktoriem ir uzlaboti skolēnu
autobusu maršruti. Pagasta administrācija ir centusies
pēc iespējas savienot visu vecāku intereses. Rūpējoties
par bērnu drošību, esam arī stingri noteikuši vietas pie
skolām, kurās bērni tiek izlaisti no autobusa. Aicinām arī
tos vecākus, kas savus bērnus uz skolu vadā ar privāto
transporta līdzekli, ievērot ceļus satiksmes noteikumus,
tādējādi neapdraudot savu un citu bērnu veselību.
IVARS LUKAŠEVIČS,
Ķekavas pagasta pašvaldības izpilddirektors

Ko lēma Ķekavas
pagasta pašvaldības
pagaidu
administrācija
PAR DARBA GRUPU ĶEKAVAS PAGASTA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
2008. – 2020. GADAM IZSTRĀDEI
Atbildīgais par attīstības programmas izstrādi noteikts
izpilddirektora pirmais vietnieks Jānis Ruško. Apstiprināta
darba grupa sekojošā sastāvā: Māris Belovs, Skaidrīte
Klūdziņa, Daiga Āboltiņa, Ņina Timermane, Antoņina
Grigale, Māris Ozoliņš, Jānis Freibergs, Donāts Kumpāns,
Gita Rengarte, Ināra Rumbina, Dzidra Saulīte, Astrīda Vītola,
Sigita Varika, Ansis Garda, Boriss Epšteins.

PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
Piešķirts sekojošs ﬁnansējums: endoprotēzes operācijai – 300 Ls, briļļu iegādei vienam cilvēkam – 30 Ls, pabalsti
diviem bāreņiem, pilngadību sasniedzot – kopā 530 Ls,
malkas iegādei diviem maznodrošinātiem iedzīvotājiem –
100 Ls, medicīnas pakalpojumiem pieciem iedzīvotājiem –
107.55 Ls, maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā
virtuvē ēdināšanai – 161.70 Ls,

PAR GROZĪJUMIEM ĶEKAVAS PAGASTA
2008. GADA BUDŽETĀ
Pagasta pašvaldības pamatbudžets ieņēmumos un
izdevumos palielināts par 532876 latiem.

PAR ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMA PAKALPOJUMU
UN TELPU ĪRES MAKSĀM
Apstiprināta sekojoša Ķekavas kultūras nama pakalpojumu un telpu īres maksa:
1.1. Nodarbību telpu īre (mazā zāle, viesību zāle, spoguļu
zāle):
1.1.1. Sanāksmēm, prezentācijām, viesībām – 5.00 Ls/
stundā + PVN 18%, kopā 5.90 Ls/stundā.
1.1.2. Maksas pulciņu nodarbībām – 2.50 Ls/stundā + PVN
18%, kopā 2.95 Ls/stundā.
1.2. Lielās zāles īre kopā ar palīgtelpām (skatuve, aktieru
ģērbtuve, garderobe):
1.2.1. Sanāksmēm, konferencēm, kongresiem – 15.00 Ls/
stundā + PVN 18%, kopā 17.70 Ls/stundā.
1.2.2. Atpūtas pasākumiem – 20.00 Ls/stundā + PVN 18%,
kopā 23.00 Ls/stundā.
1.3. Tehniskie pakalpojumi (apskaņošana, projicēšana
u.c.) – 8 Ls/stundā + 18%, kopā 9.44 Ls/stundā.
1.4. Garderobista pakalpojumi – 2.50 Ls/stundā + PVN
18%, kopā 2.95 Ls/stundā.
1.5. Trauku un galda piederumu īre - 2.50 Ls par 10
cilvēkiem + PVN 18%, kopā 2.95 Ls.
1.6. Galdautu īre – 2.50 Ls par kg + PVN 18%, kopā
2.96 Ls.
Izcenojumi stājās spēkā ar 2008. gada 1. septembri.

PAR ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU
VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU 2008./2009.
MĀCĪBU GADĀ
Apstiprināts sekojošs Ķekavas mākslas skolas audzēkņu
vecāku līdzﬁnansējums 2008./2009. mācību gadā:
- skolas kursos – Ls 7.00 mēnesī,
- sagatavošanas kursos – Ls 4.00 mēnesī,
- interešu izglītības grupās skolas absolventiem – Ls 7.00
mēnesī.
Minētie finanšu līdzekļi ieskaitāmi Ķekavas mākslas
skolas budžeta kontos un izlietojami Izglītības likuma
60.panta 7.daļā noteiktajā kārtībā.

Tāds izskatīsies Ķekavas pagasta jaunais bērnudārzs

Jaunais bērnudārzs "Bitīte", kas atradīsies Katlakalnā, paredzēts 250 bērniem. Celtniecības darbus plānots pabeigt 2009. gada oktobrī. Bērnudārza projekts ir ﬁrmas SIA "AR 4"
dāvinājums Ķekavai un Mārupei.
ASTRĪDA VĪTOLA, Ķekavas pagasta pašvaldības vides un attīstības daļas vadītāja
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SADARBĪBA

Nekustamā īpašuma izsole
Ķekavas pagasta pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu
„Piesīši” Valdlaučos, Ķekavas pag., Rīgas raj., kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala 0,31 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 8070-001-0080.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķekavas pagasta pašvaldībā, Ķekavā, Gaismas ielā 19, k-9,
14. kabinetā. Izsoles objekta apskatei dabā iepriekš pieteikties pa tālr. 67847163.
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Ķekavas pagasta pašvaldības telpās, 14. kabinetā
darbdienās darba laikā. Reģistrācija tiek uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” un pārtraukta 2008. gada 8. oktobrī plkst. 17 00.
Izsole tiek rīkota Ķekavas kultūras nama Mazajā zālē 2008. gada 9. oktobrī plkst. 10 00.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 86 000 LVL (astoņdesmit seši tūkstoši latu),
nodrošinājums – 8600 LVL (astoņi tūkstoši seši simti latu), reģistrācijas maksa – 30 LVL (trīsdesmit lati).
Maksāšanas līdzekļi – 100% lati. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums līdz reģistrācijas
pieteikumam iemaksājami A/S SEB bankas Dienvidu ﬁliāles kontā LV95 UNLA 0050 0051 0619 1,
Ķekavas pagasta pašvaldībai, reģ. Nr. 90000048491.
Samaksas kārtība: izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, nosolītā summa, atrēķinot
nodrošinājumu, jāiemaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas izsoles noteikumos norādītajā
kredītiestādē.
Nekustamais īpašums turpmāk izmantojams jaukta tipa apbūvei un lauksaimniecībai atbilstoši
Ķekavas pagasta zemes izmantošanas plānam.
Apgrūtinājumi: ceļa servitūta teritorija 0,003 ha, ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija
0,15 ha.

Paziņojums
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija paziņo, ka ar 2008. gada 14. augusta sēdes
lēmumu ir apstiprināta apbūvēta zemesgabala Gaismas ielā 2A, Ķekavā Rīgas raj., 0,2398 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 8070-008-1705 privatizācijas pabeigšana. Privatizējamais zemesgabals pārdots
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Reālfonds”, reģ. Nr. 40003646056 uz pirmpirkuma tiesību pamata,
kā uz zemesgabala esošas ēkas īpašniekam, par cenu, kas vienāda ar Valsts zemes dienesta noteikto šī
apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām.

Partnerība “Daugavkrasts”:
veicināsim attīstību
19. augustā tika nolemts dibināt biedrību „Partnerība „Daugavkrasts”„. Biedrības dibinātāji ir
Ķekavas pagasta pašvaldība, Daugmales pagasta padome, biedrība ”Cita Ķekava”, biedrība „Doles
Saviesīgā biedrība”, SIA „Priedmalas T”, zemnieku saimniecība „Valmoniras”.
Par biedrības valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Māris Belovs, par valdes locekli - Māris
Ozoliņš.
Partnerības mērķi ir:
1. Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
2. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības
principus;
3. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un
citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot partnerībā iesaistīto pašvaldību teritoriju attīstību;
4. Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
5. Koordinēt un piesaistīt ﬁnansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības
mērķu sasniegšanai;
6. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī
Līdz šā gada oktobrim tiks izstrādāta attīstības stratēģija, kurā paredzēta skaidri noteiktu vietēja
līmeņa problēmu risināšana, kas aktuālas Ķekavas un Daugmales lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā
arī tiks noteiktas teritorijas attīstības prioritātes.
Izstrādātā stratēģija tiks iesniegta LR Zemkopības ministrijā. Pēc stratēģijas apstiprināšanas
biedrība saņems ﬁnansējumu no Lauku attīstības programmas 2007-2013. gadam, atbilstoši
iedzīvotāju skaitam pašvaldībās. Atbilstoši izstrādātajai stratēģijai abu partnerībā iesaistīto
teritoriju - Ķekavas un Daugmales iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas un komersanti varēs
iesniegt projektu pieteikumus ﬁnansējuma saņemšanai.
Pateicamies Daugmales pagasta padomes priekšsēdētājam Jurim Krūmiņam, biedrības „Doles
Saviesīgā biedrība” valdei un biedriem, biedrības „Cita Ķekava” valdei, SIA ”Priedmalas T” valdes
loceklim Edvīnam Šustam un zemnieku saimniecības „Valmoniras” īpašniekam Ilgvaram Bitem par
atsaucību partnerības dibināšanā, un ieinteresētībā veicināt pašvaldību attīstību.
ANDRIS KRŪMS,
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs

AICINA DARBĀ

Ķekavas pagasta pašvaldība aicina pieteikties darbam
uz teritorijas plānotāja amata vietu:
Prasības pretendentiem:
• profesionālā vai augstākā izglītība ar ievirzi
arhitektūras vai plānošanas jomā,
• pieredze darbā teritorijas attīstības
plānošanā;
• vēlama pieredzē darbā valsts un
pašvaldības iestādē;
• atbildības sajūta, precizitāte, komunikabilitāte un spēja strādāt gan komandā,
gan patstāvīgi organizēt savu darbu;
• specifisko datorprogrammu lietošanas
prasmes (AutoCad, Bentley Microstation
u.c.);
• būvniecību un teritorijas plānošanas
regulējošo normatīvo aktu pārzināšana.

Piedāvājam:
• Interesantu, radošu darbu;
• stabilu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• profesionālās izaugsmes iespējas.
Darba vieta - Ķekavas pagasta
pašvaldība.
Darba laiks – pilna slodze.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam
sūtīt pa faksu: 67935819 vai e-pastu:
padome@kekava.lv ar amata norādi.
Ķekavas pagasta pašvaldība,
Gaismas iela 19/9, Ķekavas pagasts,
Rīgas rajons, LV-2123

Sadarbības iespējas pārrunā (no labās) Ķekavas pagasta pašvaldības izpilddirektors Ivars Lukaševičs,
viņa pirmais vietnieks Jānis Ruško, Daugmales pagasta padomes priekšsēdētājs Juris Krūmiņš.
GUNTAS LAPIŅAS foto

PAZIŅOJUMI

Paziņojums par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu
nekustamajiem īpašumiem “Vēri” un “Dižcelmiņi”
Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības
pagaidu administrācijas 17.07.2008. lēmumiem
uzsākta detālplānojumu izstrāde:
nekustamajā īpašumā „Vēri” (kad. Nr. 8070 007
0235) 0,4773 ha platībā Ķekavas pagastā, Rīgas
rajonā (lēmums nr. 33.§ „Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Vēri””
(protokols nr. 7));
nekustamajā īpašumā „Dižcelmiņi” (kad.
Nr. 8070 007 1235) 0,77 ha platībā Ķekavas
pagastā, Rīgas rajonā (lēmums Nr. 34.§ „Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā

īpašumā „Dižcelmiņi”” (protokols nr. 7)).
Saskaņā ar Ķekavas pagasta Ģenerālplānu
minētie nekustamie īpašumi atrodas mazstāvu
dzīvojamās apbūves zonā (DzM).
Detālplānojumu izstrādes vadītāja G. Rengarte.
Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var
iesniegt vai sūtīt pa pastu divu nedēļu laikā Ķekavas
pagasta pašvaldībai Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā,
Ķekavas pag., Rīgas raj., LV-2123. Apmeklētāju
pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00
un ceturtdienās plkst. 15.00-19.00.

Paziņojumi par detālplānojumiem Ķekavā (2008. gada 14. 08., prot. Nr. 9)
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu
administrācija izvērtēja detālplānojumus nekustamiem īpašumiem:
„Vilciņi-1” (kad. Nr. 8070-009-0054), kas
apstiprināts 2005.gada 17.jūnijā ar Ķekavas
pagasta padomes saistošajiem noteikumiem
(prot. Nr. 8, 4.11.3.§);
„Meža Laumas” (kad. Nr. 8070-009-0099), kas
apstiprināts 2005.gada 18.februārī ar Ķekavas
pagasta padomes saistošajiem noteikumiem
(prot. Nr. 2, 3.21.4.§);
„Rubeņi” 1.z.g. (kad. Nr. 8070-008-0658), kas
apstiprināts 2005. gada 28. janvārī ar Ķekavas
pagasta padomes saistošajiem noteikumiem
(prot.Nr. 1, 3.19.2.§);
„Rozenieki” (kad. Nr. 8070-009-0022), kas
apstiprināts 2004.gada 13.augustā ar Ķekavas
pagasta padomes saistošajiem noteikumiem
(prot. Nr. 11, 3.5.3.§);
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„Celmiņi” (kad. Nr. 8070-011-0048), kas
apstiprināts 2004. gada 17. septembrī ar Ķekavas
pagasta padomes saistošajiem noteikumiem
(prot.Nr. 12, 1.22.6.§);
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 14. punktu, Teritorijas
plānošanas likuma 6.panta sesto daļu un Ministru
kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 72. punktu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma atzīt
detālplānojumu izstrādes un apstiprināšanas
procesā pieļautos normatīvo aktu pārkāpumus
par nebūtiskiem. Līdz ar to minēto teritoriju
attīstība īstenojama, ņemot vērā detālplānojumos
noteikto.
Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties Ķekavas
pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv
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Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam “Fortius”,
kadastra Nr. 8070-008-2692, Ķekavas pagastā
Atbilstoši Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 28.08.2008. sēdes
lēmumam «Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā «Fortius”,
kadastra nr. 8070-008-2692, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā» (6.§6.12.p. (protokols
Nr.10) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam «Fortius», Ķekavas
pagastā, kad.Nr. 8070-008-1187, ar kopējo platību 3,04 ha, atbilstoši Ķekavas pagasta
Ģenerālplānā 2003.-2015. gadiem noteiktajai esošajai (atļautajai) izmantošanai – Mazstāvu
apbūves zona (DzM), Vasarnīcu un dārzu māju apbūves zona (DzV), Jauktas apbūves zona
(JC), Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija (LS), Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija
(MS). Par izstrādes vadītāju apstiprināta Ķekavas pagasta būvvaldes teritorijas plānotāja
Jana Daņilova. Apstiprināts darba uzdevums Nr. D-2008-01 «Detālplānojuma izstrādāšanai
Ķekavas pagasta Ģenplāna atļautās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu
detalizācijai nekustamajam īpašumam «Fortius», ar kadastra Nr. 8070-008-2692, Rīgas
rajonā, Ķekavas pagastā». Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu
laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanās laikos - pirmdienās no plkst. 9.00-13.00
un ceturtdienās no plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas pagasta
pašvaldībai, Gaismas ielā 19, k/9, Ķekava, Ķekavas pag., Rīgas raj., LV-2123 (pasta zīmogs).
Kontakttālrunis. 67935802.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam “Sportiņš” Ķekavas pagastā
Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 28.08.2008. lēmumu
Nr. 6.§ 6.13. p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Sportiņš””
(protokols nr. 10) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Sportiņš” (kad.
Nr. 8070 007 0360) 2,81 ha platībā Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā.
Saskaņā ar Ķekavas pagasta Ģenerālplānu minētais nekustamais īpašums atrodas
mazstāvu dzīvojamās apbūves zonā (DzM).
Detālplānojuma izstrādes vadītāja - G. Rengarte.
Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt vai sūtīt pa pastu divu nedēļu
laikā Ķekavas pagasta pašvaldībai Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas pag., Rīgas raj.,
LV-2123. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās
plkst. 15.00-19.00.

GADSKĀRTA

UZMANĪBU!
Cienījamie ķekavieši!
Atgādinām, ka līdz 1. oktobrim vēl var iesniegt pieteikumus par kandidātiem ierakstam
Ķekavas Goda grāmatā.
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.
Ieteikt kandidātus ierakstam Ķekavas Goda grāmatā ir tiesīgi Ķekavas pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību vadītāji, sabiedrisko un politisko organizāciju vadītāji, kā arī iedzīvotāji.
Ķekavas pagasta pašvaldība gaida Jūsu kandidātu pieteikumus! Nolikums - interneta
mājas lapā www.kekava.lv un “Mūsu Ķekavas“ 2008. gada 7. numurā.

KONTAKTI

Sadraudzības pilsētā Gostinā:
lietišķas tikšanās, sudrabs sportā

DOLES DRAUDZES SV. ANNAS BAZNĪCA celta 1783. gadā, bet
dienvidu daļa ar torni piebūvēta 1900. gadā. Baznīca cietusi Napoleona
armijas uzbrukuma laikā 1812. gadā, kad tika izpostītas ērģeles. Tornis
cietis Pirmā pasaules kara laikā, bet sagrauts Otrā pasaules kara laikā,
atjaunots 20. gs. 90. gados. Baznīcā atrodas Augusta Annusa altārglezna
“Kristus svētī bērnus” (1929. g., valsts nozīmes mākslas piemineklis),
piemiņas plāksne Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās bojā gājušajiem
novadniekiem, piemiņas plāksne mācītājam Vilhelmam Taurītim.
Baznīca ir iekļauta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā.

Sirsnīgi un gaiši sveicam
Doles – Ķekavas ev. lut. Baznīcu un draudzi 225 gadu jubilejā!
“Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi tas
kungs piešķir viņa gājumu.”
(Zālamana pamācība, 16.nod.9.pants)

Izsakām pateicību par atsaucību, labvēlīgo attieksmi,
sadarbību un ieguldījumu garīguma izkopšanā
Ķekavas pagastā.
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija
Vienīgi Dievs var dāvāt ticību,
bet tu vari liecināt.
Vienīgi Dievs var dāvāt cerību,
bet tu vari būt uzticēšanās cienīgs.
Vienīgi Dievs var dāvāt mīlestību,
bet tu mīlot vari vairot labo un pierādīt,
ka ir vērts pēc mīlestības tiekties.

Doles – Ķekavas evaņģēliski luterisko draudzi baznīcas
pastāvēšanas 225 gadu jubilejā sveic
Ķekavas katoļu draudze

“Dievs, Svētais Gars, nāc, pie mums nāc, Lai apskaidrots top ļaužu prāts;
Un pildi mūs kā zinādams Ar žēlastības dāvanām”
(Dz.gr.134:1)
“Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; ir dažādas
kalpošanas, bet viens pats Kungs; ir dažādi spēki, bet viens
pats Dievs, kas dod visas spējas visiem.”
(1.Kor.12:4-6)

Doles – Ķekavas evaņģēliski luteriskā draudze!
Sirsnīgi sveicam baznīcas 225 gadu jubilejā un vēlam
svētību, žēlastību un Svētā Gara dāvanu bagātību!
Tava kaimiņiene
Katlakalna evaņģēliski luteriskā draudze

No 20. līdz 26.augustam Ķekavas pagasta iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju delegācija
viesojās Ķekavas pagasta sadraudzības pilsētā Gostinā (Polija) un piedalījās Gostinas nevalstiskās
organizācijas „Eiropas māja” un pilsētas pašvaldības organizētajās II Eiropas spēlēs. Sporta spēļu
ﬁnansēšana notika Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” ietvaros.
Spēļu atklāšanas pasākuma laikā Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs
Andris Krūms kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu Marcin Libicki un Francijas pārstāvju delegācijas
pārstāvi Michel Jeanne piedalījās diskusijā par tēmu „4 gadi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā”.
Sporta spēles notika 13 dažādās disciplīnās, un mūsu komanda uzvarēja peldēšanas stafetē, gumijas
stiepšanā, futbola soda sitienos, ﬂorbola metienos pa vārtiem. Sacensības noritēja dažādās vietās –
Gostinas pilsētas peldbaseinā, stadionā un pilsētas parkā, Piaski un Borek Wlkp. ciematu stadionos.
Pēc visām spēļu disciplīnām Ķekavas komanda ar iegūtu 41 punktu ierindojās 2.vietā, tikai par 1 punktu
zaudējot Lubonia pašvaldības komandai (Polija), bet 3.vietu ieņēma mājnieku komanda (35 punkti),
4.vietu – komanda no Francijas (28 punkti).
Ķekavas komandu pārstāvēja – Andris Krūms, Māris Ozoliņš, Kristians Ozoliņš, Andra Bruže, Juris
Papāns, Elīza Bruže, Arnolds Kadiķis, Inese Jansone – Ļipska, Marija Jansone, Igoris Malinauskas,
Daumantas Malinauskas, Tatjana Malinauskiene un Amēlija Malinauskaite.
Sporta spēļu noslēgumā Ķekavas komanda saņēma kausu un medaļas par izcīnīto otro vietu II
Eiropas spēlēs. Nākamās – III Eiropas spēles tiks rīkotas Lubonia pašvaldībā Polijā.
Ķekavas komandas dalībnieki dzīvoja poļu ģimenēs un pavadīja savu brīvo laiku kopā ar šīm
ģimenēm, bet Ķekavas pašvaldības administrācijas pārstāvji tikās ar Gostinas pilsētas un rajona
pašvaldību administrāciju vadītājiem.
Fotoreportāžu skat. 8.lpp.
MĀRIS OZOLIŅŠ

VIDE

Sausajā Daugavā – jauni
iemītnieki
22. augustā Ķekavā Sausajā
Daugavā tika ielaisti 30 000 zandartu
un brekšu mazuļu (3-4 cm gari).
Pavasarī SIA „Priedmalas T” veica
zivju vaislinieku ķeršanu. Vasaras
laikā zivjaudzētava „Sērene” no
ikriem izaudzēja zivju mazuļus,
kuri tika ielaisti Sausajā Daugavā.
SIA „Priedmalas T” ir vienīgais
komersants, kuram Ķekavas pagasta
pašvaldība ir izsniegusi rūpnieciskās
zvejas tiesības ar murdiem, ar
noteiktu zvejas limitu. Pašvaldība
priecājas par to, ka šis uzņēmums ne
tikai nodarbojas ar zivju zvejniecību,
bet rūpējas arī par zivju populācijas
atjaunošanu Daugavā.
ASTRĪDA VĪTOLA,
Ķekavas pagasta pašvaldības
vides un attīstības daļas vadītāja

INFORMĀCIJA

Kā balsoja ķekavieši
2.augustā tautas nobalsošanā par Satversmes grozījumiem Ķekavas pagastā piedalījās 5087
iedzīvotāji, no kuriem 97% balsoja par grozījumiem.
23.augustā tautas nobalsošanā par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” mūsu
pagastā piedalījās 2723 balsstiesīgie vēlētāji, par balsojot aptuveni 97% no tiem.
AIJA VIDENIECE,
Ķekavas pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

PATEICĪBA
Ķekavas municipālā policija izsaka pateicību vidusskolas sociālajai pedagoģei Dainai Šulcei
un bāriņtiesas darbiniekam Ināram Bāgantam par aktīvu līdzdalību sabiedriskās kārtības
nodrošināšanas pasākumos.
LEONS MARKELOVS,
municipālās policijas priekšnieks
4
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Uz pasakaino Troļļu zemi

Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet....
Skaistie Dziesmu un deju svētki nu jau ir pagātne, bet
enerģijas pārpilnajiem dejotājiem ar to vēl nav gana, un
4. augustā sākās brauciens uz Troļļu zemi – Norvēģiju! Ceļā
devās dejotāji no Katlakalna «Savieši» un Baldones pilsētas
«Degsme». Izbraukšana ar prāmi no Rīgas pasažieru ostas uz
Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu. 5. augusta rīts, un prāmis
laimīgi piestājis Stokholmā, ceļojums turpinājās visas dienas
garumā. Pa autobusa logu vērojām ziemeļu skarbo dabu.
Ar katru dienu iespaidi un dabas skati kļuva varenāki un
skaistāki. Kalni un dzidri zilais fjordu ūdens, ūdenskritumi un,
protams, troļļi. Ļoti skaists un neaizmirstams izskatījās Briksdāles
ledājs, kurš diemžēl ļoti strauji kūst, un nevar prognozēt, cik ilgi
vēl būs aplūkojams.
Jauks bija brauciens ar pacēlāju, kurš uzveda mūs Flaina
kalna virsotnē, no kura varējām redzēt Bergenas pilsētas
brīnišķīgo panorāmu. Viesojoties Norvēģijā, noteikti jānogaršo
zivis, un to arī darījām Bergenas zivju tirdziņā un vietējos
krodziņos.
Katru vakaru atgriezāmies jaukās kempinga mājiņas un
mielojāmies kopīgās vakariņās. Laika apstākļi mūs vienkārši
lutināja, bija silts un saulains laiks. Taču kādu rītu, kad sākās
ieplānotais brauciens Dalsnibas virsotnē (1500 m virs jūras
līmeņa), mūs pārsteidza ļoti bieza migla. Braucot šajā virsotnē,
bija īpašas izjūtas, lai neteiktu – bail... Paspruka pa kādam
spiedzienam, bet gide mūs gan mierināja, sakot – sākumā
izmisīgi spiedzieni, bet, braucot atpakaļ lejā, histēriski smiekli un

laimes asaras. Un tā arī bija, pēc pikošanās sniegotajā virsotnē
braucām lejup jau smiedamies.
Un tad vēl sekoja skaists brauciens ar kuģīti pa
Geirangenfjordu, kura laikā baudījām krāšņo, cilvēka prātam
neaptveramo dabas skaistumu. Pēc līganās šūpošanās dzidrajos
fjorda ūdeņos sekoja atkal ekstremālais brauciens. Troļļu
ceļš – serpentīns ar 11 ceļa līkumiem, kur mašīnām ir pagrūti
samainīties. Kāds no braucējiem uzņēma savu adrenalīna devu,
kādam bija šoka terapija, bet cits aizvēra acis....
Tuvojās brauciena noslēgums. Lillehameres brīvdabas
muzejā abi deju kolektīvi dejojām kopīgu koncertprogrammu
par prieku muzeja apmeklētājiem. Bija patiess prieks – mūsu
sniegums Norvēģu publikai patika. Izmantojām doto iespēju
un aplūkojām brīvdabas muzeju, un guvām jaukus iespaidus
un atmiņas par senajām Norvēģijas mītnēm un iedzīvotāju
tradīcijām.
Un nu jau atkal Stokholma, kur apskatījāmies Karaļa pils
sardzes maiņas procesu un Lindgrēnas muzeju, un arī kuģa
Vasa muzeju. Ja sanāk atrasties Stokholmā, varu ieteikt apskatīt,
nenožēlosiet.
Atgriežoties atpakaļ Rīgā, visiem par lielu pārsteigumu un
prieku Inta no Baldones mums nolasīja pašas sacerētu dzejoli,
kurā atspoguļojās viss skaistākais un interesantākais brauciena
laikā!
Paldies visiem par jauko braucienu - un uz sadancošanos
kādā citā pasākumā!
”Saviešu” vārdā BAIBA VALTERE

Dārzu kopēji
smeļas pieredzi

Veicinot sakoptas, videi draudzīgas un labiekārtotas
vides veidošanu Ķekavas pagastā, šogad norisinās konkurss
“Ķekavas pagasta sakoptākā sēta 2008.”
Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšana ir beigusies
un tiek gaidīts vērtēšanas komisijas slēdziens par vietu
sadalījumu nominācijās. Apbalvošana notiks Latvijas Valsts
90. gadadienas svinībām veltītajā pasākumā.
Visi konkursa dalībnieki, iepriekšējā gada 1. vietu ieguvēji
un žūrijas komisija 20. augustā devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Talsu rajonu, kur apskatīja dienliliju dārzu un
lauku sētu “Vijas”; savdabīgi labiekārtoto un apzaļumoto
privāto īpašumu Leču kalnā un SIA “Kurzemes sēklas”
šķirņu parauglaukumus Talsu pilsētā, kā arī bagātīgo augu
kolekciju un daiļdārzu Spārē. Guvām daudz jaunu ideju,
noderīgus padomus par augu izvēli un audzēšanas prasībām.
Neizpalika tradicionālā kokaugu un puķu stādu iegāde stādu
tirgotavās.
INTA ARBAČEVSKA,
teritorijas labiekārtošanas speciāliste

“Vairogs” iekaro
Kurzemi!

Zīles triumfs Šveicē
Šovasar aplausi, ovācijas un apbrīnas pilni skatieni
pavadīja Tautas deju ansambļa Zīle dejotājus ikvienā
nodejotajā koncertā Šveicē. Pēc koncertiem tika saņemti
neskaitāmi komplimenti par priekšnesumu. Tika slavēts
gan deju tehniskais izpildījums, gan dejotāju stāja, iznesība
un aktiermeistarība, jo katra deja tika izdejota ar attiecīgo
raksturu un attieksmi.
Koncertturnejai Zīles dejotāji sāka gatavoties uzreiz pēc
XXIV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkiem.
Tika sagatavotas divas programmas, kurās iekļautas nu jau
par klasiku kļuvušās Sasala Jūriņa, Es izjāju Prūšu zemi, Es
atnācu uguntiņu un citas tehniski sarežģītas un ātras dejas,
kā arī etnogrāﬁskās tautas deju apdares – Suseklis, Latgaliešu
kāzu polka.
Koncerti tika sniegti vairākās Šveices pilsētās – Lugāno,
Auserhofā un arī Usterē, kas bija koncertturnejas nozīmīgākais
koncerts, jo notika 1. augustā – Šveices nacionālajā dienā, kas
tiek plaši atzīmēta ikvienā ciematā un pilsētā.
Koncerts notika Usteres pilsētas galvenajā hallē, kurā
Šveices nacionālo dienu atzīmēt bija sapulcējušies vairāk
nekā 400 cilvēku. Pēc
svētku uzrunām un vietējo
pūtēju un tautas mūzikas
ansambļu priekšnesumiem
tika pieteikta Zīle. Jau no
pirmajām mūzikas taktīm
un deju soļiem dejotāju
sniegums savā varā pārņēma
visus skatītājus. Aplausi un
ovācijas pavadīja ikvienu
deju. Publikas neatlaidīgā
un nedalītā uzmanība Zīles
dejotājus pavadīja, kamēr
tika izpildīta vēl kāda deja.
Saldajā ēdienā tika izpildīta
humorpilnā deja Jūrmalnieks.
Zīles dejotājiem pametot
priekšnesuma vietu, cilvēki
cēlās kājas un pavadīja
ar aplausiem un apbrīnas
saucieniem. Pēc koncerta
nerimās komplimentu jūra
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un tika izteikti vairāki priekšlikumi sadarbībai un koncertiem
nākotnē.
Gandarījuma sajūta par ieguldīto darbu, prieks par
pavadīto laiku un ekskursijām Šveicē ir ikvienam dejotājam.
Panākumi koncertos un Šveices daba, kura tika iepazīta
ceļojot no vienas koncerta vietas uz otru, kā arī kopības
sajūta kolektīvā ir kā stimuls turpmākam darbam, slīpējot
dejas soļus un attīstot Zīles dejotāju meistarību.
Šī 10 dienu koncertturneja apstiprināja iecerētos plānus
turpināt pilnveidot un attīstīt TDA Zīle. Kolektīvam ir savs
stils, kurš veidojies un priecē skatītājus nu jau 40 gadus. Tas ir
jāattīsta un jānes tālāk.
Atgādinām, ka ikvienam ir iespēja pievienoties TDA Zīle
dejotāju pulkam. Jaunieši (un tādi, kuri tā jūtas) tiek gaidīti
10. septembrī plkst. 19.30.
Vidējās paaudzes dejotāji uz pirmo tikšanos tiek gaidīti
1. oktobrī plkst. 20.00.
Lai uzzinātu ko vairāk, dodiet ziņu uz tdazile@gmail.com
vai 7937255.
RAITIS PURIŅŠ

Jaunā mācību gada priekšvakarā Ķekavas pašvaldība
dāvināja pagasta bērniem šīs vasaras pēdējo ceļojumu –
bezmaksas ekskursiju uz Kurzemi, kuru rīkoja bērnu un
pusaudžu klubs “Vairogs”.
Mazie ceļotāji viesojās noslēpumainajā Dundagas
viduslaiku pilī, kur joprojām, kā stāsta, klīst nelaimīgā Zaļā
jumprava. Kāpiens Slīteres bākas augstajā tornī mūsu
bērniem bija nieks, tāpat kā stiprās vēja brāzmas, ar kurām
sagaidīja Kurzemes tālākais stūris – Kolkas rags. Lai gan ne
vienam vien ceļotājam tā bija pirmā ekskursija mūžā, tālo
ceļu visi izturēja godam.
GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

Klubs “Vairogs” no 15. septembra atsāk skolas vecuma
bērnu peldēšanas nodarbības Ādažu sporta centra
peldbaseinā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00.
Sīkāka informācija pa tālruņiem 67937102, 28633110.
Pieteikšanās personīgi Ķekavas municipālajā policijā.
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Esi dzejnieks!

Svētki Mednieku ielā

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

Justīne Sevčenoka

VĒLREIZ PASKATIES!
Tu piecelies un paskaties pa logu,
Kā lapas krīt lejā!
Tu saģērbies un vēlreiz paskaties,
Kā vējš pūš pa logu!
Tu aizej uz darbu un vēlreiz paskaties,
Kā lietus līst.
Tu redzi, kā zosis lido uz ārzemēm,
Kā putni uz spārniem aiznes silto vasaru,
Kā vieglu lapiņu,
Un atstāj mums tikai lietu un vēju.

Aizsākot jaunu tradīciju, augusta sākumā Mednieku ielas
iedzīvotāji un viņu tuvākie kaimiņi pulcējās uz kopīgu saietu.
Ozoliņu, Teko, Liepiņu, Petkusu, kā arī divu paaudžu Cīruļu,
Firstu un Tīģeru ģimenes sportiskā un “latviski saviesīgā”
gaisotnē risināja tuvākās teritorijas attīstības jautājumus,
pārrunāja aktuālas kaimiņu lietas.
– Pasākums izdevās. Nākamajā gadā tradīcija tiks turpināta,
mainot sanākšanas vietu un palielinot dalībnieku pulku.
Iesakām pamēģināt arī citiem, – tā pasākumu vērtē viens no tā
iniciatoriem Juris Firsts.
Svētku mums ir tik, cik paši protam tos radīt – Mednieku
ielas iedzīvotāju iniciatīva ir jauka ilustrācija šai atziņai. “Mūsu
Ķekava” jau ir rakstījusi par sirsnīgajiem svētkiem, kurus pirms
dažiem gadiem par godu sava nama jubilejai sarīkoja 1. mājas
iedzīvotāji. Iniciatīvai vārti vaļā: kurš nākamais?
GUNTAS LAPIŅAS teksts,
JURA FIRSTA foto

Ivars Šmits

PĻAVA
Pļava no rīta
Tik dzidra un zaļa,
Katrai lapiņai acīs mirdz sidraba asara,
Pļava no rīta
Tik dzidra un zaļa,
Katrai lapiņai acīs mirdz sidraba asara,
Saule ar vieglām rokām
Pasniedz zeltītu dvieli,
Vējš asaras noslauka,
Pļava ir tik tīra un laimīga...
Saule ar vieglām rokām
Pasniedz zeltītu dvieli,
Vējš asaras noslauka,
Pļava ir tik tīra un laimīga...

Elīna Burjāne
Ķekavas vidusskola, 12. klase

***
Es sēžu tik mierīgs un kluss.
Tikai debesis pār mani tumst.
Es izplešu spārnus pār elpām un tevi,
Un palieku kluss, lai jau debesis tumst.
Es esmu te, un viss tumst, bet
Spārnos manos vēl kāds gaišums kluss.
Velta Strazdiņa

ASPAZIJAI
Mans košais dārzs
ir rūpīgi posts.
Tik jāžēlo puķes,
kad nāk salnas posts.
Man saulainais stūrīt’s
ir dzīvē rasts,
Bet zelta mākoņos
pavīd jauns krasts.

GRĀMATU DRAUGIEM

Jaunumi Ķekavas pagasta bibliotēkā
Vasaras siltās un saulainās dienas ir pagājušas. Kā
gribētos vēl pabūt tajās! Laika ritējums nav apturams. Varbūt
šīs pārmaiņas dabā varam padarīt priecīgākas, izlasot kādu
labu grāmatu? Lūk, mūsu piedāvājums:
A. Bergmanis “Solveiga un Diogēns”, Mairita “Smiltis
uz kurpēm”, Dž. Žuravska “Svešā sirds. Nakts viesis”,
E. Lukjanskis “Mīlestības neredzamā puse”, M. Liede “Zīmes
abpus apvārsnim”, K. Vērdiņš “Es”, Dz. Šulce “Raganas deju
skolotājs”, I. Ābele “Paisums”.
Ārzemju autoru darbi:
Dž. Pikulta “Deviņpadsmit minūtes”, E. Kola “Lisabonas
lieta’’, E. Rigbija “Nekurienes Grīva”, A. Pārksa “Randiņš līdz
brokastīm”, K. Hanna “Mīlestības dēļ”, R. Dībells “Sātana
bībele”, Z. Kubelka “Korsete pušu”, H. Kobens “Klubs Jaguārs”,
A. Mērdoka “Labais māceklis”, G. G. Markess “Pulkvedim
neviens neraksta”, P. Hēgs “Nakts stāsti”, M. Ņūtons “Dvēseļu
ceļojums”.
Dažādu nozaru literatūra: “Pasaules izcilākie izgudrotāji”,
J. A. Plaudis “Kā izdziedināt sevi”, B. Sokolovs “Leonīds
Brežņevs”, E. Sēja “Biezpiena grāmata”, I. de Madarjaga “Ivans

Iededzies dejā!

Mans sidraba šķidrauts
ir plosīts un plēsts,
Un ugunssārts svelmē...
vai nāks kāds to dzēst?
Skan vētras zvans manī...
vai skanu tā es?...
Kā zaigo un zvīļo
Div’ pasaules!

Konkursa “Esi dzejnieks!”
noslēguma pasākums un
apbalvošana
17. septembrī plkst. 18
Ķekavas kultūras nama viesību
zālē. Viesos jaunais dzejnieks
Kārlis Vērdiņš.
Aicinām visus dzejas draugus!
Ķekavas novadpētniecības muzejs
un bibliotēka

Bargais”, “Latvijas sports: enciklopēdija”, „Grāmatvedības
jēdzienu skaidrojošā vārdnīca”’, A.Rubenis “Renesanses
filozofiski maģiskais reālisms”, Dz.Sondore “Savu lomu
advokāts”.
Grāmatas bērniem: S. un B. Peterseni “Lapsu meža stāsti”,
H. Eseša “Pilsētas kaķu piedzīvojumi”, M. Stāraste” “Zīļuks”,
K. Nestlingere “Brašule un Anatols”, D. Kings-Smits “Skolas
pele”, M. Volfs “Paslēptie dārgumi”, J. Baltvilks “Saruna ar
magoni”, “Pirāti: enciklopēdija”, K. Vērdiņš “Burtiņu zupa”,
B. Apermane “Spociņu Jautrītis”, I. Zandere “Ceļojums ar
Lielo Šarloti”, I. Zandere “Ja tu esi sivēns”, “Vāverēns Vilis”,
“Lapsu dzīve”.
Vidējā skolas vecuma bērniem piedāvājam: B. Mazīni
“Deju pasaulē”, “Kas par raksturiņu”, M. Peivere “Vilkabrālis”,
“Rokasgrāmata zēniem”, “Meitenes rokasgrāmata”, S. Martins
“Piedzīvojumu grāmata zēniem”, D. Ozoliņa “Burvīgās
brīvdienas”, “Tas jāzina meitenēm” u.c.
Grāmatas gaida savus lasītājus - esošos un arī jaunos.
MĀRĪTE ĶEMPELE,
Ķekavas pagasta bibliotēkas vadītāja

Privātskola „Gaismas tilts 97”
vēl uzņem
BURTIŅU SKOLAS
PILNAS DIENAS ROTAĻU
GRUPĀ
audzēkņus 2 - 4 gadu vecumā!

Katlakalna tautas namā 22. augustā tika atklāta
un joprojām apskatāma fotoizstāde „Iededzies
savai Latvijai dejā”. Arī tā ir veltījums mūsu valstij
90. gadu jubilejā.
Guntas Lapiņas foto
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MĒS KOPĀ
KATRU DIENU no plkst. 8.00 līdz 18.00
SKOLOTĀJAS UN AUKLĪTES GĀDĪBĀ:
mācīsimies latviešu valodas un
matemātikas elementus;
zīmēsim;
veidosim;
dziedāsim;
dejosim;
rotaļāsimies un spēlēsimies;
iesim pastaigāties;
ēdīsim 3 reizes dienā;
gulēsim dienasvidu.
Tālrunis 27937884, 26579760, 29117175
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Orientēšanās Ķekavā - 2008

Man prieks par katru nodzīvoto dienu,
Kad varu kādam līksmi uzsmaidīt,
Kad spēju kādā rūpju pavedienā,
Gan cerību, gan rīta zvaigzni vīt.
(K.Apškrūma)

17. augustā Ķekavas teritorijā notika Ķekavas pagasta jauniešu padomes (ĶPJP) rīkotās
orientēšanās sacensības, kurās piedalījās 12 komandas, katrā komandā – 5 dalībnieki.
Kad visi dalībnieki bija ﬁnišējuši un veldzējuši slāpes ar dzērienu Fruts Activ un rezultāti
saskaitīti, goda pjedestāla augstāko pakāpienu ieņēma komanda „Jaņ” (Līga Milta, Sabīne
Krastiņa, Diāna Spertāle, Elmārs Krastiņš, Juris Milts), vietu uz pjedestāla otrā pakāpiena
ieguva „Zivis bez kājām” (Artūrs Vasītis, Juris Skuja, Gundars Skuja, Dāvis Pērkons, Dmitrijs
Līvmanis), bet pjedestāla trešo pakāpienu ieņēma komanda „Ikšķile” (Jānis Bērziņš, Mārtiņš
Pehovs, Māris Ozols, Ēriks Gerhards, Gintars Tīrmanis).
Pirmās vietas ieguvēji lidos aerodiumā – Austrumeiropā pirmajā vertikālajā vēja
tunelī, otrās vietas ieguvēji sportos ﬁtnesa klubā „Eliksīrs”, savukārt trešās vietas ieguvēji
savā starpā sazvanīsies, pateicoties Amigo.
EDGARS ZĀLĪTIS

Pateicamies bijušajam
Ķekavas pagasta padomes
priekšsēdētājam
GUNĀRAM VILDEM

par ieguldījumu pagasta
izaugsmē un attīstībā.
Sirsnīgi sveicam 80 gadu
jubilejā!
Pagasta pašvaldības pagaidu
administrācija un darbinieki

Lai, dzīves ceļus esot,
Tavs spēks tev nepazūd,
Kaut arī nospiež smagums,
Lai gaišus brīžus dvēsle jūt!

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

Ķekavas pagasta pašvaldības
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
jaundzimušos mazuļus
ERNESTU VELLO TOMEI,
ESTERI TĪNU STRAUPI,
MATĪSU RUŽĀNU,
KETIJU VESTBERGU,
TIMOFEJU PETRENKO,
PATRĪCIJU KOKARĒVIČU,
KĀRLI AUZIŅU,
LAURU PUTANI,
IEVU PŪRIŅU,
LEO LOČU,
HARALDU ANTONIŠĶI,
VERONIKU KRESSI,
AIGARU JUSTELI,
EVU UŠACKU,
HARALDU ČUPOVU
un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta pašvaldības
pagaidu administrācija.

Sirsnīgi sveicam
GUNĀRU VILDI

80 gadu dzīves jubilejā!
Apsveicam ar Latvijas
aizsardzības fonda “Lāčplēsis”
Goda zīmes piešķiršanu!
Bijušie darba kolēģi Māris Šops,
Pēteris Geks, Ivars Mangulis,
Gunārs Karpenskis

MUMS RAKSTA

Par kultūru un cieņu, kuras
pietrūkst...

Sirsnīgi sveicam lielajā
jubilejā bijušo Ķekavas
pagasta padomes
priekšsēdētāju

Mēs, ķekavieši, varam priecāties, ka mūsu pagasts atrodas tik jaukā, skaistas dabas
apdāvinātā vietā. Protams, par to varam priecāties, bet par to mums arī jārūpējas.
Domāju, daudz cilvēku velta savu darbu un laiku, lai sakārtotu un uzturētu mūsu
pagastu un apkārtni kārtībā. Bet šoreiz es gribu runāt par tām negatīvajām lietām,
kuras šīs rūpes padara par smagu nastu. Tā kā esmu Doles-Ķekavas draudzes cilvēks,
ikdienā visvairāk redzu baznīcai piederošos īpašumos notiekošo.
Par avotiņu. Tas ir neliels, cilvēku iecienīts stūrītis, kuru apsaimniekojam jau
daudzus gadus. Pēc ceļa un tilta remonta ceram to sakārtot vēl labāk. Daudzi cilvēki
izmanto avotiņa ūdeni, savukārt draudze saņem ziedojumus, kas ir atbalsts baznīcas
vajadzībām. Lai nodrošinātu avotiņa darbību, ir jāiegulda daudz dažādu darbu un
līdzekļu, un vajadzīga arī tā uzraudzība. Pie avotiņa strādā pensionāri, kuriem tā ir
iespēja saņemt nelielu atbalstu pie pensijas. Paldies viņiem par šo darbu! Bet... Reiz
bija gadījums, kad jaunieši izrāva ziedojumu kastīti, aiznesa, izkratīja un nometa. Lai
tas neatkārtotos, kastīte diemžēl bija jāpieslēdz ar ķēdi. Pagājušajā gadā nodedzināja
dežuranta būdiņu, pavasarī to atkal saviem spēkiem sameistarojām no jauna. Pavisam
nesen, pirms dažām nedēļām, būdiņu uzlauza. Nekas vērtīgs tur, protams, nebija
atrodams, bet šāda cilvēku rīcība ir sāpīga.
Vēl gribu runāt par kapiem. Sakopjot kapus, rodas ļoti daudz atkritumu. Novācot
vainagus un puķes vien, jau savācas puse konteinera. Mazos konteinerus atkritumu
izvedēji neliek, jo viņiem grūti tos pieblīvētus izkratīt, tāpēc jāizmanto lielie konteineri.
Un šos lielos konteinerus pagasta iedzīvotāji un pat būvﬁrmas bezkaunīgi piepilda ar
celtniecības un remonta būvgružiem un saimniecības atkritumiem. Par konkrētiem
faktiem ziņojam policijai, bet pret tiem, kas „pie rokas” nav pieķerti, nekādus mērus
nevaram pieņemt, toties draudzei dārgi jāmaksā par šo konteineru izvešanu. Vairākus
gadus atpakaļ aiz kapiem uzstādīja tualeti. Šī tualete ne reizi vien tika bojāta un
piegānīta. Protams, mēs varētu uzstādīt jaunu tualeti, kas šodien neizmaksā lēti, bet
redzot visu, kas notiek... Uz kapu svētkiem cilvēki bija ļoti skaisti sakopuši kapus, kapu
pārzine parūpējusies, lai zāle būtu nopļauta, zari izgriezti, atkritumi savākti un izvesti,
uz tualeti bija uzliktas norādes bultas. Bet... Nedēļu pēc svētkiem uz galvenās ejas,
krustojumā pret zīmi, kas norāda virzienu uz tualeti, viens cilvēkveidīgs radījums (es
citādi to nevaru nosaukt) nokārtojis savas dabiskās vajadzības. Kapos uz galvenās
ejas! Es nevaru par to nerunāt, tā ir cilvēka augstākā bezkaunības pakāpe. Vai tiešām
šim cilvēkam nekas nav svēts? Ja nav svēts, tad vismaz elementārai kultūras izjūtai un
cieņai pret mirušajiem vajadzētu būt. Varbūt viņš šādi gribēja izteikt neapmierinātību
par tualeti? Ir taču civilizēti veidi, kā to paust - rakstīt vēstuli un iemest baznīcas
pastkastītē, runāt ar kapu pārzini.
10. augustā pēc dievkalpojuma es runāju par šo tematu. Vēlāk tika dzirdētas
pretrunīgas atsauksmes, vai šos jautājumus vajadzēja pārrunāt baznīcā. Mēs visi
esam Dieva bērni un lūgšanā lūdzam: „Mūsu Tēvs Debesīs” ... Tātad mēs visi esam
liela ģimene. Un ģimenē ir jāpārrunā gan labais, gan sliktais. Tāpēc es lūdzu šo
rakstu ievietot Ķekavas pagasta avīzē. Varbūt kāds teiks, tas taču nav nekas, ir daudz
svarīgāki notikumi un lielākas negācijas. Jā, tā ir! Bet šie fakti noteikti ir tā vērti, lai tos
pārrunātu ģimenēs ar draugiem un radiem, ar bērniem un mazbērniem.
Liels lūgums kapu apmeklētājiem,- ja redzat kādas nelabas izdarības, neesiet
vienaldzīgi, aizrādiet vai ziņojiet! Ja esam vienaldzīgi, tas nozīmē, ka visas šīs cūcības
atbalstām.
Ar cieņu un cerību uz sapratni
KONRĀDS PRŪSIS,
Doles- Ķekavas ev. lut. draudzes pērminderis un
Ķekavas iedzīvotājs
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GUNĀRU VILDI!
Aivara Ansona ģimene

No tās mīlestības dienas,
Kad jūs sākāt blakus iet,
Līdz šai zelta kāzu dienai
Mīlestība dienas zied!

VELTU un JĀNI
AUGUSTU BĒRZIŅUS

zelta kāzās sveic
Ķekavas pagasta
pašvaldības pagaidu
administrācija

AFIŠA

Caur gadu birzi dzīvē
Tik vienreiz katrs iet.
Šai gaitā vienīgajā
Lai staro patiess prieks.

Sirsnīgi sveicam
80 gadu jubilejā
JANĪNU SPARĀNI,
SKAIDRĪTI VIOLETU STURMI,
ANNU LĪDAKU,
LUDVIGU KUMPIŅU,
RITU ZIKMANI,
GUNĀRU VILDI,
ASTRU SALINIECI,
ROMU SMALKO,
GENOVAITI VĒJELI,
ZIGURDU ŠULTI,
ELGU SEĻICKU UN
ONU BAĻČUNU!

Daudz laimes 90 gadu
jubilejā vēlam
ZENTAI STRAZDIŅAI!

Vissirsnīgākie sveicieni

95 gadu jubilejā
JEĻENAI ČALPAI!
Ķekavas pagasta pašvaldības
pagaidu administrācija

LĪDZJŪTĪBA

Cienījamie Ķekavas pagasta
pensionāri!
Ķekavas pensionāru padome
aicina jau laikus posties uz

RETRO BALLI
30. GADU STILĀ ,
kas notiks 18. oktobrī
no plkst. 15.00 līdz 19.00
Ķekavas kultūras namā .
Dariniet tērpus, gādājiet tām
senajām dienām
raksturīgus piederumus - un
tiksimies!

Spēlēs deju mūzika, būs
konkursi.

Mīļi gaidīti visi!

Ies Cilvēks, līdz zeme to apņems
Savās pēdējās skavās,
Bet saule ik rudeni ziedēs
Viņa stādītās kļavās.
/I.Ziedonis/
Ķekavas pagasta dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta

MIRDZAS SOFRONOVAS (dz. 1916. g.),
VLADIMIRA IŽIKA (dz. 1922. g.),
DZINTARA KUPRIJANOVA (dz. 1980. g.),
AIVARA ROSKOŠA (dz. 1961. g.),
ANATOLIJA MEĻŅIKOVA (dz. 1940. g.),
VISVALŽA BĒRZIŅA (dz. 1937. g.),
DZIDRAS SVENNES (dz. 1926. g.),
TEKLAS PAIDERES (dz. 1922. g.),
PĒTERA DOVANA (dz. 1943. g.),
RAIMONDA LIEPAS (dz. 1959. g.)
aiziešana mūžībā.
Ķekavas pagasta pašvaldības
pagaidu administrācija izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.

“Mūsu Ķekavas” lasītājiem!
Ja jums ir sarežģījumi ar izdevuma „Mūsu Ķekava” saņemšanu, lūdzam par to, norādot
konkrētu adresi, informēt Ķekavas pagasta pašvaldības saimniecības daļas vadītāju Andri
Jēkabsonu pa tālr. 29334115.
Redakcija
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NOTIKUMS

Kā mēs nokļuvām uz goda pjedestāla
Māra Ozoliņa fotoreportāža no II Eiropas sporta spēlēm Polijas pilsētā Gostinā. Vairāk lasiet 4.lpp.

Ķekavas pārstāvji - Komanda.

Ja ziemā nav sniega, tad tiekam pie panākumiem
vasaras slēpojumā.

I. Malinauskas dalība gumijas stiepšanas sacensībā ir uzvaras
vērta.

Spēka, veiklības un ātruma
sacensību dalībnieki.

Pirms peldēšanas sacensībām jaunuzceltajā
peldbaseinā.

Sacensību kopvērtējumā ieguvām 2.vietu.

Un atkal viena vasara...
Ķekavas mākslas skolas dalība 13. Starptautiskajā Smilšu
skulptoru festivālā „Zelta smilšu grauds” Pāvilostā.
• „Bērnu bagātību sala” (attēlā pa kreisi) - 3. vieta mākslas
skolu grupā (autori I. Čivkule, G. Laivacuma, L. Mankopa,
skolotāja Z. Ozoliņa-Šneidere).
• „Brr...” (attēlā pa labi) - 1.vieta Hobby grupā (autori mākslas
skolas absolventes S. Rāviņa, L. Ozoliņa, M. Zālīte).
• „Bagātnieks” 2.vieta Hobby grupā (autori I. Grīnberga,
K.E. Lapsa, A. Žodziņa, E. Jurcika, skolotāja S. Kalēja).
Esam lepni par
• Ķekavas mākslas skolas audzēkņa Roberta Daubura
(10 gadi) iegūto 3. vietu sīkplastikas darba „Govis”
starptautiskajā bērnu vizuālo mākslu konkursā Francijā
(skolotāja A. Lesiņa). Roberts 1. septembrī saņēma arī
pagasta pašvaldības balvu;
• piecām skolas absolventēm - E. Plūmi, I. Sīgu, I. Grīnbergu,
A. Žodziņu, E. Jurciku, kas mācības turpina mākslas
izglītības jomā Rīgas Dizaina mākslas vidusskolā un
Amatniecības vidusskolā.
INGA ZĀLĪTE - CĒRŪZE

Pirmās skolas dienas svētkos

1. septembrī A/S “Ķekavas broileri” un pagasta pašvaldības rīkotie bērnu svētki pagasta centrā
pulcēja kuplu dalībnieku skaitu.
GUNTAS LAPIŅAS un LĪVAS BENETES foto

ĶEKAVAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS.
Reģistrācijas Nr. 000702385. Iznāk vienu reizi mēnesī. Redaktore G. Lapiņa. Redakcijas adrese: Ķekavā, Gaismas ielā 19/9. Tālr.: 67935803, 29192012. E-pasts: avize@kekava.lv
Ķekavas pagasta interneta mājas lapa: www.kekava.lv
Iespiests Talsu Tipogrāﬁjā
Maketēja R. Ramutis
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