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Lieldienu dievkalpojumi
Doles – Ķekavas ev. lut. draudzē

9. aprīlī plkst. 19 Zaļās ceturtdienas vakara dievkalpojums.
∗ ∗ ∗

10. aprīlī plkst. 10 Lielās Piektdienas dievkalpojums.
∗ ∗ ∗

11. aprīlī plkst. 23 Lieldienu nakts vigīlijas dievkalpojums.
∗ ∗ ∗

12. aprīlī plkst. 10 LIELDIENU DIEVKALPOJUMS.
Dziedās Endia Rezgale kopā ar ērģelnieku Aivaru Kalēju.

25. martā Odukalnā pie Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
akmens kuplā skaitā pulcējās ķekavieši, lai atcerētos un godbijībā 
noliektu galvas to cilvēku un viņu piederīgo priekšā, kuri ir pārdzīvojuši 
1949. gada traģiskos notikumus. 

Ķekavas vidusskolas direktors Valdis Ozols dalījās atmiņās no savas 
bērnības par represijām pret viņa ģimeni. 

Privātskolas „Gaismas tilts 97” audzēkņi skolotājas Silvijas Zītares 
vadībā bija sagatavojuši Leonīda Breikša dzejas lasījumu.  

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Andris 
Krūms savā runā aicināja: „Nekad neaizmirst šo latviešu tautas traģēdiju. 
Par to ir jāmāca vēstures stundās, par to jāstāsta saviem bērniem un 
mazbērniem. Visiem ir jāsaprot, kādu postu mums savulaik atnesis 
totalitārais komunistiskais režīms. To nedrīkst aizmirst un to nevar piedot. 
Šajā dienā, šajā piemiņas brīdī mums visiem būtu jāapņemas, ka darīsim 
visu, lai mūsu tautai šādi traģiski mirkļi vairs nekad nebūtu jāpārdzīvo.” 

Pēc ziedu nolikšanas cilvēki pulcējās Ķekavas kultūras namā, lai kopā 
noskatītos filmu „Padomju stāsts”. 

 LĪVA BENETE,
Ķekavas pagasta pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Vai var uzkāpt debesīs pa vienu saules staru? 
Var, ja tev ir tik daudz pavasaru, 

ja ir tavas zemes kokiem tik daudz zaru, 
kas var saules matus spīdīgos un garos 

izķemmēt ar zaļu ķemmi miljons staros... 
(O. Vācietis)

Piemiņas brīža dalībniekus uzrunā Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 
vadītājs Andris Krūms.

Gunāra Vildes ģimenē daudziem nācās iziet 
ciešanu ceļu. To nevar aizmirst...

Ķekavas vidusskolas direktoram Valdim 
Ozolam ar represijām saistās bērnības 
atmiņas. 

Pie piemiņas akmens gulst ziedi. Attēlā no labās – 
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 
vadītāja vietnieks Sergejs Seņkāns.

Lieldienas ik pavasari ir laiks, kad daba un cilvēki, pakļaujoties mūžsenajam Saulgriežu ritmam, mostas jaunai 
dzīvei. Tas ir jaunu cerību laiks un jaunu darbu sākums. Daudzi ticējumi un dabas zīmes pamāca, kas cilvēkam 

Lieldienās būtu jādara, lai dzīve būtu laba, skaista, pārticīga. Taču mūsu tautai paaudžu paaudzēs grūtos laikos 
izdzīvot ļāvusi pati galvenā tēvutēvu gudrība: laime nāk sētā pie tiem, kam ir čaklas rokas un labas sirdis. 
Lai šodien, kad Latvijai atkal nav pašas vieglākās dienas, šī gudrība ir visu mūsu nākotnes plānu un ikdienas 

darbu pamatā! Būsim kopā, pasniegsim palīdzīgu roku tiem, kuriem klājas grūtāk, ticēsim nākotnei! Tikai tā mēs 
izdzīvosim un paliksim tie, kas mēs esam un būsim – sīksta tauta stiprā Latvijas valstī.

Lai caur Lieldienu gaismu no jauna atkal tiek dāvāts cerību rīts! 
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas vārdā

ANDRIS KRŪMS, administrācijas vadītājs

Ar skaidrību 
un prieku 

Līdz ar pavasari un saules siltumu atnākušas Lieldienas. 
Cilvēki gaida pavasari, jo tad atkal dabā sāk raisīties 
dzīvība. Saules un gaismas ir vairāk. Samazinās tumsa, 
beidzas ziemas sastingums, izžūst dubļu peļķes.

Lieldienu rītā notiek kaut kas līdzīgs kā dabā pavasarī. 
Pēc tumšās Lielās Piektdienas – Kristus nāves brīža un 
sastingušās Klusās sestdienas, kad ir neziņa par to, kas īsti 
būs tālāk, nāk Augšāmcelšanās rīts. Tas nāk ar skaidrību un 
prieku, jo nāve ir uzvarēta. Dievs spēj augšāmcelt mirušo 
cilvēku. Kristus ir AUGŠĀMCĒLIES! Kaps ir tukšs.

Mēs varētu vaicāt – kas man personīgi no tā? Es, 
protams, arī varu priecāties, ka stāsts par Jēzu noslēdzas 
pozitīvi. Varu izteikt apbrīnu par šo notikumu. Bet tas arī 
viss. Vai tomēr nē?

Bībelē ir vārdi, kas saista šo notikumu ar katru cilvēku 
personīgi. Ja nu jūs ar Kristu dzīvosiet un mirsiet, tad ar 
Viņu atkal augšāmcelsieties. Tik vērtīga vēsts arī mums. 
Pēc visām ciešanām, nāves atkal kaut kas jauns priekšā. 
Tur, kur neticībā tumsa, bezcerība un izmisums, tur ticībā 
atrodam cerību un iepriecinājumu.

Tieši augšāmcelšanās piešķir manai dzīvei dziļāku jēgu. 
Es nedzīvoju, lai beigās iekristu kādā tumšā bezdibenī 
un vairs nebūtu, bet dzīvoju, lai beigās atkal dzīvotu citā 
veidā un kvalitā tē. Dzīvotu tiešā Dieva tuvumā. Tas viss 
ir iespējams Lieldienu rīta notikuma dēļ. Apustulis Pāvils 
saka, ja nav augšāmcelšanās, tad veltīga mūsu sludināšana 
un jūsu ticība.

Līdz ar šo pavasari, iespējams, daudzi piedzīvo 
sadzīviskas grūtības ekonomiskās situācijas dēļ. Tā ir 
arī neziņa par nākotni, ko tā nesīs, kā tā ietekmēs mūsu 
dzīvi. Šajā situācijā mūžīgās nemainīgās vērtības no jauna 
iegūst savu īpašo nozīmi, jo tās nemainās. Tās ir vienādas 
gan ārēji labvēlīgos apstākļos, gan rūpēs un neziņā. Mūsu 
daļu pie Augšāmcelšanās nenosaka nauda, dzīves apstākļi 
vai stāvoklis sabiedrībā, bet gan ticība un piederība 
augšāmceltajam Kristum. Kristus – tas pats vakar, šodien 
un rīt. Paldies Dievam, ka tā!

Lai cauri visām rūpēm mums katram ataust gaišs 
Lieldienu rīts, kas vēsta, ka pēc tumsas atkal ataust gaisma. 
Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās katrā namā, katrā 
ģimenē!

Doles – Ķekavas draudzes mācītājs 
RAIVIS MARTINSONS 

Aicināsim savus draugus, 
ģimeni, paziņas un kolēģus 
iesaistīties šajā pasākumā! 
Ar savu labo darbu varam 
palīdzēt Ķekavas pagasta 

teritorijai kļūt sakoptākai un 
tīrākai!

Sīkāk par 
talkas norisi 

lasiet 7. lpp. —>
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Attīstība neapstāsies
Ķekavas pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju jautājumus par vairākiem 

iecerētajiem projektiem un to īstenošanas gaitu. Atbildes uz šiem jautājumiem 
sniedz Ķekavas pagasta pagaidu administrācijas vadītāja vietnieks SERGEJS 
SEŅKĀNS.

Vai tiks īstenots jaunās Ķekavas sākumskolas būvniecības plāns?
Jaunās Ķekavas sākumskolas projekts ir pabeigts un precizēts, tam ir veikta 

ekspertīze, izstrādāts teritorijas detaļplānojums, un šobrīd viss ir sagatavots 
būvniecībai. Nedaudz ir mainījušies vienīgi plāni par projekta finansēšanu. Lielo 
būvnieku nesaskaņu, Iepirkumu uzraudzības biroja neprofesionalitātes un valsts 
finansiālās situācijas krasas pasliktināšanās dēļ projekts būs jārealizē, nevis ņemot 
aizņēmumu, kā bija plānots iepriekš, bet izmantojot privātās publiskās partnerības 
modeli. Tas nozīmē, ka privātais partneris investēs savus līdzekļus, būvējot 
objektu, bet pašvaldība vēlāk no tā nomās nepieciešamo infrastruktūru. Šajā 
modelī svarīgākais ir tas, ka privātais partneris uzņemas visus riskus (finansiālus 
un tehniskos), kas saistās ar objekta būvniecību un ekspluatāciju. Var jau likties, ka 
krīzes laikā ir riskanti būvēt tik lielus investīciju objektus. Bet mēs esam sarēķinājuši, 
ka šobrīd pašvaldība nespēj piedāvāt vietas skolā 700 bērniem. Ņemot vērā, ka 
Ministru kabinets atcēla savstarpējo norēķinu “griestus”, tad, šiem skolēniem 
mācoties citu pašvaldību skolās, tas mūsu pašvaldībai izmaksā tikpat daudz kā 
gadījumā, ja viņi mācītos Ķekavā. Līdz ar to šādā situācijā labāk, lai nauda paliek 
Ķekavā (t.i., to saņem Ķekavas iedzīvotāji), jo tad daļa no tās iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa veidā nonāks atpakaļ pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanai. 

Kā mazinās rindas uz vietām bērnudārzā? 
Ķekava ir viena no četrām pašvaldībām, kas pēc Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijas aicinājuma  ir nolēmusi piedalīties bērnudārzu 
būvniecības projektā, piesaistot privāto investoru. Ceram, ka 2010. gada 1. septembrī 
durvis mazajiem Ķekavas iedzīvotājiem vērs jauna pirmsskolas izglītības iestāde 
Katlakalnā. Šajā projektā paredzēta sadarbība ar trīs citām pašvaldībām – Ogres 
novadu, Mārupes pagastu un Tukumu ar mērķi, pasūtot uzreiz četrus bērnudārzus, 
iegūt izdevīgāku piedāvājumu. Līdzīgi kā ar skolu, arī bērnudārza būvniecība ir 
akūti nepieciešama, jo šobrīd rindā uz bērnudārzu ir 750 bērni. Jāvērš uzmanību, ka 
skolas un bērnudārza būvniecības projektu realizācija varētu radīt ap 100 jaunām 
darba vietām Ķekavā. Tāpat svarīgi ir tas, ka, pateicoties konkurencei būvniecības 
nozarē, šobrīd projektus iespējams īstenot ar zemākām izmaksām. Piemēram, 
skolas būvniecībai iesniegtais piedāvājums ir gandrīz divreiz lētāks, nekā tika 
projektēts 2008. gadā.

Vai ir gaidāmas kādas izmaiņas kultūras dzīvē Ķekavā pēc jaunās Kultūras 
aģentūras izveidošanas?

Labā ziņa, ko es vēlētos uzsvērt, ir tā, ka noslēgumam tuvojas Doles tautas nama 
rekonstrukcija. Ķekavas pagasta vadība cer, ka tas sekmēs kultūras aktivitātes Dolē. 
Runājot par Kultūras aģentūras izveidošanu, jānorāda, ka mērķis ir dažādu kultūras 
jomas pasākumu koordinācija starp iestādēm, kultūras darbinieku integrēta 
personālvadība, izveidojot pārskatāmu un līdzsvarotu darba samaksas sistēmu, 
kultūras iestāžu infrastruktūras efektīva apsaimniekošana un pagasta lielo kultūras 
pasākumu organizēšana, vienotas kultūras politikas īstenošana, iesaistot ne tikai 
vietējos iedzīvotājus, bet arī apkārtējo pašvaldību kolektīvus, arī iespēja piesaistīt 
ārvalstu finansējumu kultūras projektu īstenošanā. Pirms aģentūras izveidošanas 
Ķekavas pagasta pašvaldības darbinieku sarakstā bija vairāk nekā 60 darbinieki, kas 
tieši vai netieši saistīti ar kultūru – kultūras namu darbinieki, koru, deju kolektīvu 
un citu māksliniecisko kolektīvu vadītāji. Ķekavas pašvaldībai bija sešas iestādes – 
Ķekavas kultūras nams, Katlakalna kultūras nams, divas bibliotēkas, Ķekavas 
novadpētniecības muzejs un topošais Tūrisma informācijas centrs. Jāpiemin, ka 
Ķekavas pagasta kultūras tradīcijas senas un pašdarbnieku kolektīvu sniegumi ir 
nozīmīgi. Tieši tāpēc mēs nolēmām, ka, atstājot kultūras dzīves jautājumu risināšanu 
uz pašvaldības vadītāja pleciem, pastāv riski, ka kultūras jautājumi varētu palikt 
otrajā vai pat trešajā plānā pēc sociālajiem un ekonomiskiem jautājumiem. 

Kad tiks pabeigts darbs pie pagasta teritorijas plānojuma?
Jaunā teritorijas plānojuma izstrāde ir pabeigta un tas ir nosūtīts Rīgas plāno

šanas reģionam atzinuma sniegšanai. Plānojuma izstrādes laikā no iedzīvotājiem 
tika saņemti vairāk nekā 800 iesniegumi. Jāpiebilst, ka aptuveni 95% gadījumu 
pašvaldībai ir izdevies samērot sabiedrības un zemes īpašnieku intereses. Jaunais 
plānojums ļaus elastīgāk piemēroties sociāli ekonomiskai situācijai un pie katrām 
tirgus situācijas izmaiņām neuzsākt jaunos grozījumus. Papildus pašvaldībai ir 
izdevies panākt vienošanos, ka jaunā novada (apvienojoties Ķekavas un Daugmales 
pagastiem un Baložu pilsētai) teritorijas plānojumu izstrādās, izmantojot Eiropas 
reģionālās attīstības fonda finansējumu un piesaistot Eiropas vadošos ekspertus.

Vai pašvaldībai ir kādi plāni attiecībā uz ceļu sakārtošanu?
Pašvaldība šobrīd strādā pie savu īpašumu apzināšanas un ierakstīšanas 

zemesgrāmatā, šo procesu paredzēts pabeigt līdz š.g. augustam. Ir apzināti 
pagasta īpašumā esošie ceļi, un, diemžēl, situācija ir neiepriecinoša – ceļu tīkls ir ļoti 
sadrumstalots. Līdz ar to tiek strādāts pie pašvaldības ceļu programmas, kas skaidri 
identificēs ceļus, kas ir pašvaldības īpašumā, ceļus, kuru pašvaldība ir ieinteresēta 
pārņemt, ceļu stāvokli, uzturēšanas izmaksas un remontu un rekonstrukcijas plānus. 
Šādā veidā  katrs iedzīvotājs varēs redzēt, kad ir plānots konkrēta ceļa remonts 
vai rekonstrukcija, un plānot komunikāciju ierīkošanu un remontus. Te gan jāmin 
fakts, ka šogad valsts finansējums ceļu uzturēšanai ir sarucis no 120 000 latu līdz 
30 000 latu.

Kā būs ar Ķekavas novadu? Vai nebūs problēmu saņemt pašvaldības 
pakalpojumus?

Ķekavas novads tiks izveidots, apvienojoties Ķekavas un Daugmales pagastiem 
un Baložu pilsētai. Ķekavas pagasts jau nopietni gatavojas novada izveidošanai 
un, izmantojot Norvēģijas valdības finanšu atbalstu, plāno sadarbībā ar Šauļu 
(Lietuva) un Bergenas (Norvēģija) pašvaldībām izveidot jaunus pakalpojumu 
centrus, kā arī iedzīvināt vienas pieturas aģentūras principu. Tas ļaus iedzīvotājiem, 
vēršoties pašvaldībā, vienkāršos jautājumus atrisināt uzreiz (izziņas, informāciju 
no pašvaldības reģistriem).Savukārt gadījumos, kad jautājuma risināšana prasītu 
papildu laiku, iedzīvotāji uzreiz tiktu informēti par datumu, kādā tiks saņemta 
atbilde iedzīvotājam maksimāli izdevīgajā veidā (ar pasta sūtījumu, uz vietas, 
epastā, pa tālruni). Jaunās sistēmas ieviešana ļaus virkni pakalpojumu saņemt, 
nemaz nedodoties uz pašvaldību, bet izmantojot epakalpojumus. Tiks nodrošināta 
iespēja saņemt informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un nomaksāt 
to, izmantojot populārāko internetbanku pakalpojumus. Projekta īstenošana ļaus 
ievērojami samazināt iedzīvotāju jautājumu izskatīšanas laiku un ar to saistītās 
izmaksas.

Nevalstisko organizāciju projektu 
līdzfinansēšanas konkurss

Ķekavas pagasta pašvaldība izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu Nevalstisko organizāciju 
līdzfinansēšanas konkursam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu 
Ķekavas pagastā; veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu 
dzīves kvalitātes uzlabošanos; veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas un 
to struktūrvienības vai nodaļas, kuru juridiskā adrese ir Ķekavas pagastā. Projekta aktivitātēm jānotiek 
Ķekavas pagasta teritorijā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Ķekavas pagasta iedzīvotājiem. 
Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par Ls 50 un lielāks par Ls 500, 
nepārsniedzot 90% no projekta kopējām izmaksām.

Projektu pieteikumus jāiesniedz Ķekavas pagasta pašvaldībā, Gaismas iela 19 k.9., Ķekava, Rīgas raj. 
LV – 2123, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu līdz 2009. gada 30. aprīlim plkst. 11:00. 

Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu sniedz pašvaldības Attīstības daļas speciālisti, 
tālr.: 67847157, epasts: maris.ozolins@kekava.lv.

Konkursa nolikums un pieteikuma dokumentācija elektroniskā veidā pieejami Ķekavas pagasta 
pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv vai pašvaldības Attīstības daļā. 

Ielu un ceļu remontdarbi
Pavasara sākumā, ņemot vērā lielo remontdeficītu autoceļos un ielās, asfaltbetona segumos pastiprināti 

veidojas bedres. Pagaidām meteoroloģiskie laika apstākļi vēl nepieļauj veikt masveida bedrīšu remontus, 
tādēļ labotas tiek tikai satiksmei bīstamās bedres. 

Lai sakārtotu transporta infrastruktūru Ķekavas ciematā un mazinātu apdraudējumu ne tikai 
autovadītājiem un to tehniskajiem līdzekļiem, bet arī apkārtējai videi un gājējiem, līdz 2009. gada 
20. maijam tiks veikti sekojoši ielu un ceļu remontdarbi:
1. Nākotnes ielā kritiskajos posmos (no krustojuma ar Rīgas ielu līdz privātskolai “Gaismas tilts ‘97” un 

Nākotnes ielas galā pie 14. mājas) tiks veikta asfaltbetona seguma rekonstrukcija;
2. Skolas ielā no pieslēguma valsts galvenajam autoceļam A7 Rīga – Bauska – Grenstāle līdz sākumskolai 

līdz 20. maijam tiks veikti asfaltbetona seguma rekonstrukcijas darbi;
3. Nākotnes ielas, Skolas ielas, Rāmavas ielas, Valdlauču ciemata iekškvartāla ielās, kā arī Atmodas ielā, 

Ziedu ielā un Mālu ielā tiks veikti bedrīšu aizdares darbi līdz 15. maijam.
Ceļos ar grants un šķembu segumu visa gada garumā tiks veikti ceļu ikdienas uzturēšanas darbi.

 MĀRIS BELOVS, 
   izpilddirektora otrais vietnieks

Lauksaimnieki! Aicinām pie pircējiem! 
Lai atbalstītu Latvijas lauksaimniecību un veicinātu pagasta lauksaimnieku ienākumu paaugstināšanos, 

Ķekavas pagasta pašvaldība sadarbībā ar biedrību „Partnerība Daugavkrasts”, sākot ar aprīļa vidu, piedāvā 
zemniekiem un amatniekiem katru sestdienu Ķekavā, teritorijā pie Doles tautas nama tirgot pašu 
ražoto produkciju. Tirdzniecības vajadzībām zemniekiem un amatniekiem tiek piedāvātas labiekārtotas 
koka nojumes ar tirdzniecības galdiem un soliņiem.

Kādi būs ieguvumi no šāda tirdziņa: labiekārtotas tirdzniecības vietas; iespēja bez starpniekiem tirgot 
savu produkciju; iespēja iedzīvotājiem iegādāties kvalitatīvu produkciju; saikne ar visiem pircējiem.

Lai piedalītos tirdziņā, ir nepieciešama reģistrācijas apliecības kopija, pārtikas produktu tirdzniecības 
gadījumā – PVD atļauja. Tirdzniecības vieta ir BEZMAKSAS. Pieteikumu dalībai tirdziņā sūtīt pa epastu: 
maris.belovs@kekava.lv, pa faksu – 67935819 vai zvanīt pa tālr. 26194118.

Rīkotāju vārdā MĀRIS BELOVS,
 biedrības „Partnerība Daugavkrasts” valdes priekšsēdētājs

Par ūdensapgades un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu SIA „Roņu ieleja”
Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes pagasta un Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu 

regulators (OOMS SPR) paziņo, ka 2009. gada 18. marta sēdē (Lēmums: Nr. 2/2009, 1.p., prot. Nr. 03–2/2009) 
OOMS SPR padome apstiprināja tarifus SIA„Roņu ieleja” (NMR 40003720344, jurid. adrese – Elizabetes iela 
51, Rīga, LV–1010) ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem 2009./2010.gadam: ūdensapgādei – 
1,46Ls/m3 (bez PVN), kanalizācijai – 1,11Ls/m3 (bez PVN).

Tarifi ir apstiprināti pārskata ciklam uz diviem gadiem un stāsies spēkā viena mēneša laikā pēc 
publikācijas laikrakstā „Mūsu Ķekava”.

SIA „Roņu ieleja” tarifu projekti tika publicēti laikrakstā „Mūsu Ķekava” 2009. gada 10. martā.
Ar šī lēmuma pilno tekstu un SIA „Roņu ieleja” pieteikumu var iepazīties OOMS SPR – Salaspilī, Skolas 

ielā 7, 209. kab., tālr. 67946318, apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdiena 17.30 – 19.30, piektdiena, 
8.30–18.00.

PAZIŅOJUMI

No Ķekavas uz Dominanti
Ķekavas pagasta iedzīvotājiem ir iespēja izmantot transportu, kurš regulāri kursē starp industriālo 

un loģistikas biznesa parku Dominante Park un Ķekavas centru. Parka finansētais bezmaksas 
autobuss darbiniekus un apmeklētājus pārvadā darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) sešas 
reizes dienā.
No Dominante Park uz Ķekavas centru: 8:15; 10:15; 12:15; 14:15; 16:15; 18:15 
No Doles Tautas nama uz Dominante Park: 8:30; 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu 
nekustamajam īpašumam „Vāverītes”

Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas 23.12.2008. sēdes lēmumu 5.§ 5.2.p. 
(protokols Nr. 29) „Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vāverītes”, kadastra numurs 
80700081920, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons” Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma  
apstiprināt detālplānojumu „Vāverītes” (kadastra numurs 8070 008 1920) un izdot saistošos noteikumus 
Nr. TPD1/2008 .  

Uzdots SIA „Baltijas būves” noslēgt vienošanos ar kaimiņu zemesgabalu – „Mantras” (kadastra numurs 
8070 008 1615), „Stādiņi” (kadastra numurs 8070 008 0441) un „Jaunāres” (kadastra numurs 8070 008 1609) 
īpašniekiem par projektējamo attīrīšanas iekārtu aizsargjoslām, kas skar šos kaimiņu zemesgabalus, kā arī 
par Bebru ielas turpinājumu caur zemesgabalu „Jaunāres” (kadastra numurs 8070 008 1609)

Ar detālplānojumu var iepazīties apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.0013.00 
un ceturtdienās plkst. 14.0019.00 Ķekavas pagasta pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k/9, 26. kab., Ķekavā, 
Ķekavas pag., Rīgas raj., LV2123. Kontakttālr. 67935861.
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Paziņojumi par detālplānojumiem Saistošie noteikumi Nr. 3/2009
„Par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 

izvietošanu publiskās vietās Ķekavas pagastā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 

7. punktu, likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību 
vēlēšanām” 24. panta otro daļu, 26. pantu, likuma „Par priekšvēlēšanu 
aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām” 
22. panta otro daļu, 24. pantu.

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālu izvietošanu publiskās vietās Ķekavas pagasta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā pirms pašvaldību, Saeimas un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām,  kā arī atbildību par saistošo noteikumu 
neievērošanu.
1.2. Tiesības izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Ķekavas 
pagasta teri torijā ir visām fiziskām un juridiskām personām šo 
saistošo noteiku mu 2.2. punktā un citos normatīvajos aktos atļautajās 
vietās.

2. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas 
ierobežojums.

2.1.  Visiem izvietojamiem aģitācijas materiāliem ir jāatbilst likumu un 
citi normatīvo aktu prasībām. 

2.2.  Aizliegts izvietot aģitācijas materiālus Ķekavas pagasta teritorijā 
publiskās vietās, izņemot sekojošas vietas:

2.2.1. Ķekavā:
2.1.1.1. „Jaunā Ķekava” (laukumā pie pasta, uz ziņojumu dēļa);
2.1.1.2.  pretī privātskolai „Gaismas tilts”, Nākotnes ielā 36 (uz ziņojumu 

dēļa);
2.1.1.3. Nākotnes ielā 1 (pie veikala „Dālderi”, uz ziņojumu dēļa);
2.1.1.4. Gaismas ielā 21 (autobusa galapunktā, uz ziņojumu dēļa).
2.2.2. Odukalnā (uz ziņojumu dēļa);
2.2.3.  Vimbukrogā, Daugavas ielā (pie zemes „Ābranti”, uz ziņojumu 

dēļa);
2.2.4. Plakanciemā, „Mežinieku pasts” (pie pasta, uz ziņojumu dēļa);
2.2.5. Rāmavā, Rāmavas ielā 17 (pie veikala, uz ziņojumu dēļa));
2.2.6. Katlakalnā, Pļavniekkalna ielā 20 (uz ziņojumu dēļa);
2.2.7. Valdlaučos:
2.2.7.1. Valdlauči 7 (pie 7. mājas, uz ziņojumu dēļa);
2.2.7.2. Meistaru ielā 43 (laukumā pie „Ērgļiem”, uz ziņojumu dēļa);
2.2.7.3. „Tirdziņi” (pie veikala „Rāmava”, uz ziņojumu dēļa);
2.2.8. Mellupos (uz ziņojumu dēļa);
2.2.9. visās dārzkopības sabiedrībās (uz ziņojumu dēļa).
3. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
3.1. Personas, kas pārkāpušas likumā noteikto aģitācijas materiālu 
izvietošanas kārtību, saucamas pie likumā paredzētās atbildības.
3.2. Administratīvā pārkāpuma protokolu par normatīvajos aktos 
noteikto aģitācijas materiālu izvietošanas kārtības pārkāpšanu sastāda 
Ķekavas paš valdības policija.
3.3. Administratīvās komisijas lēmumu par saistošo noteikumu neievē
rošanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

4. Noslēguma jautājumi
4.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ķekavas 
pagasta padomes 2006. gada 21. jūlija lēmums Nr. 12 (prot. Nr. 2.10.§) 
„Par maksu, kuru pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu 
pirms Eiropas Parlamenta, Saeimas un pašvaldību vēlēšanām.”.
4.2. Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas pagasta pašvaldības 
izdevumā „Mūsu Ķekava” un stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 
noteiktajā kārtībā. 

Saistošie noteikumi Nr. 4/2009
„Par zonas koeficienta noteikšanu maksas 

aprēķināšanai par priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālu izvietošanu Ķekavas pagastā pirms 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām 
un pašvaldības vēlēšanām”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
7. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 438 
„Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu 
izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām” 
5. punktu.
1. Saistošie noteikumi nosaka zonas koeficientu priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālu izvietošanai Ķekavas pagastā pirms Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldības vēlēšanām. 
2. Ķekavas pagasta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai 
tiek noteiktās sekojošas zonas: 1. zona: Ķekavas ciems, Vimbukrogs, 
Alejas, Valdlauči, Pļavniekkalns, Katlakalns, Rāmava;  2. zona: Krustkalni, 
Odukalns,  Krogsils, Lapenieki; 3. zona: Plakanciems, Dzērumi; 4. zona: 
Jenči, Mellupi, Bērzmente, Skujenieki, Pulkarne, Saulgoži, Jaunsils; 
5. zona: pārējā teritorija.
3. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas zonām tiek 
piemēroti sekojoši koeficienti: 1. zonai koeficients – 10; 2. zonai 
koeficients – 8; 3. zonai koeficients – 6; 4. zonai koeficients – 4; 5. zonai 
koeficients  – 2.
4. Maksu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās 
vietās pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un 
pašvaldību vēlēšanām aprēķina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, 
piemērojot attiecīgo zonas koeficientu.
5. Līdz brīdim, kamēr ir spēkā Ķekavas pagasta pašvaldības teritorijas 
plānojums 2003. – 2015. gadam, visā Ķekavas pagasta teritorijā piemēro 
vienu zonas koeficientu – 6.
6. Pēc jauna Ķekavas pagasta pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā 
stāšanās, zonu koeficienti piemērojami atbilstoši saistošo noteikumu 
3. punktā noteiktajam.
7. Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas pagasta pašvaldības 
izdevumā „Mūsu Ķekava” un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
noteiktajā kārtībā. 

Par detālplānojuma „Priežulejas” apstiprināšanu
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrā

cija izskatīja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Priežulejas” (kadastra Nr. 8070–007–0836), kas apstipri
nāts 2005. gada 20. maijā ar Ķekavas pagasta padomes 
saistošajiem noteikumiem (prot. Nr. 7, 4.25.1.§). Ņemot 
vērā tiesiskās stabilitātes principu un vienlīdzības principu 
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 14. punktu un Teritorijas plānoša nas likuma 
6. panta sesto daļu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 
administrācija nolēma atstāt spēkā Ķekavas pagasta 
padomes 2005. gada 20. maija saistošos noteikumus 
(prot. Nr. 7, 4.25.1.§).

Par detālplānojuma „Zalves” apstiprināšanu
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrā

cija izskatīja detālplānojumu nekustamam īpašumam 
„Zalves” (kadastra Nr. 8070–011–0069), kas apstiprināts 
ar Ķekavas pagasta padomes 2005. gada 8. marta 
saistošajiem noteikumiem (prot. Nr. 3, 3.14.2.§). Ņemot 
vērā tiesiskās stabilitātes principu un vienlīdzības 
principu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 14.punktu un Teritorijas plāno
šanas likuma 6. panta sesto daļu, Ķekavas pagasta 
pašval dī bas pagaidu administrācija nolēma atstāt spēkā 
Ķekavas pagasta padomes 2005. gada 8. marta saistošos 
noteikumus (prot. Nr. 3, 3.14.2.§).

Par detālplānojuma „Dūdas” tiesisko statusu 
2009. gada 11. martā (prot. Nr. 10, 5. § 5.1.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Dūdas” 
(kad. Nr. 80700081359), kas apstiprināts 2003. gada 25. aprīlī 
ar Ķekavas pagasta padomes saistošajiem notei ku miem 
(protokols Nr. 4, 4.3.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes principu 
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 14. punktu un Terito rijas plānošanas likuma 6. panta piekto 
daļu, Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
nolēma atstāt spēkā Ķekavas pagasta padomes 2003. gada 
25. aprīļa saistošos noteikumus (protokols Nr. 4, 4.3.§).

Par detālplānojuma “Edžiņi” tiesisko statusu
2009. gada 11. martā (prot. Nr. 10, 5. § 5.2.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izvērtēja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Edžiņi” 
(kad. Nr. 80700070580), kas apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2001. gada 19. novembra saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 16, 2.3.5.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes 
principu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 14. punktu un Teritorijas plānošanas 
likuma 6. panta piekto daļu, Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija nolēma atstāt spēkā Ķekavas pagasta 
padomes 2001. gada 19. marta saistošos noteikumus (protokols 
Nr. 16, 2.3.5.§).

Par detālplānojuma „Klajumi” tiesisko statusu
2009. gada 18. martā (prot. Nr. 11, 3. § 3.1.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrā cija 
izskatīja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Klajumi” 
(kad. Nr. 80700081428), kas apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2003. gada 28. novembra saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 24, 5.22.1.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes 
principu un vienlīdzības principu un pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu un 
Teritorijas plāno ša nas likuma 6. panta sesto daļu, Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma atstāt 
spēkā Ķekavas pagasta padomes 2003. gada 28. novembra 
saistošos noteikumus (protokols Nr. 1,4..8.§).

Par detālplānojuma „Kraujupes” tiesisko statusu
2009. gada 18. martā (protokols Nr. 11, 3. § 3.2.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrā cija 
izskatīja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Kraujupes” 
(kad. Nr. 80700020001), kas apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2002. gada 7. jūnija saisto šajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 9, 4.9.2.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes 
principu un vienlīdzības principu un pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu un 
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma atstāt 
spēkā Ķekavas pagasta padomes 2002. gada 7. jūnija saistošos 
noteikumus (protokols Nr. 9, 4.9.2.§).

Par detālplānojuma „Kaivas” tiesisko statusu
2009. gada 18. martā (protokols Nr. 11, 3. § 3.3.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrā cija 
izskatīja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Kaivas” 
(kad. Nr. 80700070261), kas apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2000. gada 22. septembra saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 12, 7.9.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes 
principu un vienlīdzības principu un pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu un 
Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma atstāt 
spēkā Ķekavas pagasta padomes 2000. gada 22. septembra 
saistošos noteikumus (protokols Nr. 12, 7.9.§).

Par detālplānojuma „Jaunceltnieki” atzīšanu par 
spēkā neesošu 2009. gada 25. martā 

(prot. Nr. 13, 3. § 3.7.p.)
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija izskatīja 

detālplānojumu nekustamam īpašumam „Jaunceltnieki” (kad. 
Nr. 80700070163), kas apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2001. gada 19. janvāra saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 1,4.8.§). Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 14. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. 
punktu un Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, 
Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma 
pieņemt saistošos noteikumus Nr. SNTPD7/2009 „Par Ķekavas 
pagasta padomes 2001. gada 19. janvāra saistošo noteikumu 
(protokols Nr.1,4.8.§) atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Par detālplānojuma „Murķeļi” tiesisko statusu
2009. gada 25. martā (prot. Nr. 13, 3. § 3.6.p.)

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu administrācija 
izskatīja detālplānojumu nekustamam īpašumam „Murķeļi” 
(kad. Nr. 80700070245), kas apstiprināts ar Ķekavas pagasta 
padomes 2004.gada 13.augusta saistošajiem noteikumiem 
(protokols Nr. 11, 3.5.2.§). Ņemot vērā tiesiskās stabilitātes 
principu un vienlīdzības principu un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu un Teritorijas 
plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ķekavas pagasta 
pašvaldības pagaidu administrācija nolēma atstāt spēkā Ķekavas 
pagasta padomes 2004. gada 13. augusta saistošos noteikumus 
(protokols Nr. 11, 3.5.2.§).

Ar lēmumu un detālplānojumu pilnu tekstu var iepazīties apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 
9.00 – 13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00 – 19.00 Ķekavas pagasta pašvaldībā, Gaismas ielā 19, k/9, 26. kab., Ķekavā, 
Ķekavas pag., Rīgas raj., LV–2123 un pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv, kontakttālr. 67935861.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu 
nekusta majam īpašumam „Sportiņš”

Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 
administrācijas 25.03.2009. sēdes lēmumu 3.§ 3.5.p. 
(protokols Nr. 13) „Par detālplānojuma apstiprināšanu 
nekusta  majam īpašumam „Sportiņš”, kadastra numurs 
8070 007 0360, Ķekavas pagasts, Rīgas rajons” Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācija nolēma:
1. Apstiprināt detālplānojuma „Sportiņš”, kadastra 

numurs 8070 007 0360, pirmo redakciju par galīgo 
redakciju.

2. Noteikt jaunizveidojamiem zemesgabaliem sekojošus 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kodus (NĪLM kods):  
„Sporta iela 1”, 13971 kv.m platībā, – 0901– izglītības 
un zinātnes iestāžu apbūve; „Sportiņš”, 10827 kv.m 
platībā, – 0908 – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 
apbūve; „Sportiņš–1”, 911 kv.m platībā, – 1101 – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā; „Sporta iela”, 2390 kv.m 
platībā – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. SN–TPD–6/2009 
„Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam „Sportiņš”, kadastra numurs 8070 007 0360, 
Ķekavas pagasts, Rīgas rajons”.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamiem īpašumiem Rīgas iela 2, 

„Virsaiši”, „Logi”, „Tomāti”, „Mellenes”
Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu 

administrācijas 11.03.2009. sēdes lēmumu Nr. 5.§5.4.p. 
(protokols Nr. 10) „Par detālplānojuma izstrādes uzsāk
šanu nekustamiem īpašumiem Rīgas iela 2 (kadastra 
numurs 8070 008 3101), „Virsaiši” (kadastra numurs 
8070 008 1857), „Logi” (kadastra numurs 8070 008 2989), 
„Tomāti” (kadastra numurs 8070 008 2990), „Mellenes” 
(kadastra numurs 8070 008 2988) Ķekavas pagasts, 
Rīgas rajons zemesgabalu apvienošanai, tirdzniecības 
lielveikala, dārza centra un šķidrās degvielas uzpildes 
stacijas apbūvei”, uzsākta detālplānojuma izstrāde 
nekustamiem īpašumiem Rīgas iela 2 (kadastra numurs 
8070 008 3101), „Virsaiši” (kadastra numurs 8070 008 1857), 
„Logi” (kadastra numurs 8070 008 2989), „Tomāti” 
(kadastra numurs 8070 008 2990), „Mellenes” (kadastra 
numurs 8070 008 2988) Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 
2003. – 2015. gadam 2008. gada grozījumiem teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas apbūves zona 
(JC).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas pagasta 
Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona 
Vaivode.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrā
dei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju 
pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00 – 13.00 un 
ceturtdienās plkst. 14.00 – 19.00 vai nosūtīt pa pastu, 
adresējot Ķekavas pagasta pašvaldībai Gaismas ielā 19, 
k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Rīgas raj., LV–2123 (pasta 
zīmogs). Kontakttālr. 67935861.
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„Pārlieku liela dziedāšana var nogurdināt arī 
pašu veselāko bērnu!” – tā sacīja Pepija, vadot bērnu 
dziedāšanas svētkus „Cālis – 2009” Ķekavas kultūras 
namā. Taču, neskato ties uz to, ka konkursā piedalījās 
17 mazie vokālisti, neviens tomēr nenogura un ar savu 
sniegumu varēja priecēt skatītājus.

„Cāļu” dziedāšana bija tik silta un sirsnīga, ka saule 
izbāza savu vaigu no mākoņa malas un izkausēja 
rītā uzsnigušo sniegu. Tāpēc liels paldies visiem, kas 
piedalījās svētku tapšanā: visiem solistiem un viņu 
vecākiem, īpaši Beātes, Matīsa un Noras mammām, 
kuras bērnus svētkiem sagatavoja pašas, skolotājām 
Anitai Kampai, Ligitai Auziņai, Marutai Ikasai, Lanai 
Saveļjevai un Lāsmai Grīnmanei, bērnudārza „Ieviņa” 
zēnu vokālajai grupai un trijām „Cīrulīša” grupiņām. 

Pēc žūrijas vērtējuma, pārliecinošākās bija Marta 
Viegliņa (sk. Anita Kampa) un Elizabete Lukašēvica 
(sk. Lāsma Grīnmane), kuras pārstāvēja Ķekavu arī Rīgas 
rajona konkursā „Cālis – 2009”.

ANDA KIRILOVA

Topošā Ķekavas novada 
bērniem – konkurss

”Citāda pasaule” 
Ķekavas mākslas skola jau desmito reizi rīko 

vizuālās mākslas konkursu visu Ķekavas pagasta 
izglītības iestāžu audzēkņiem un šogad aicina tajā 
piedalīties arī topošā Ķekavas novada izglītības 
iestādes.

Bērni vecumā no 4 līdz 16 gadiem veido darbus 
kādā no zīmēšanas vai gleznošanas tehnikām un 
pārstāv arī  savu izglītības iestādi – pirmsskolas 
izglītības iestādi – ”Ieviņa”, Zvaigznīte”, ”Avotiņš”; 
Pļavniekkalna sākumskolu; Daugmales pamatskolu; 
Privātskolu “Gaismas tilts–97”; Baložu vidusskolu vai 
Ķekavas vidusskolu.

Tradicionāli no labākajiem 80 – 100 darbiem 
katru gadu tiek veidota izstāde, kas iekļaujas Latvijas 
Mākslas dienu apskates objektu sarakstā.

Šī gada konkursa tēma ”Citāda pasaule” interpre
tējama atbilstoši bērna un skolotāja iztēlei – cits 
laikmets, reāla – bet ne ikdienišķa pasaule – zemūdens, 
pazeme vai nereāla – fantāzijas pasaule, utt.

Bērnu darbi tiks vērtēti atbilstoši vecuma grupām, 
un žūrijas komisijā būs katras izglītības iestādes 
vizuālās mākslas skolotājs un visi Ķekavas mākslas 
skolas skolotāji. Žūrija labākos darbus ieradīsies atlasīt 
uz vietas katrā iestādē 15. aprīlī, konkursa 2. kārta 
noritēs mākslas skolas telpās 22. aprīlī.

No pirmajā kārtā atlasītajiem darbiem veidosies 
izstāde, kuru varēs aplūkot pasākumā „Mākslas 
dienas – Ķekava 2009” 16. maijā Ķekavas kultūras 
namā un arī Ķekavas pagasta dienu programmas 
ietvaros Doles Tautas namā.

Katrā konkursā tiek izvēlēti arī paši veiksmīgākie 
darbi, un viens no kritērijiem ir radošais veikums – 
oriģinalitāte un mākslinieciskais risinājums. Pasākumā 
šos darbus projicēs uz ekrāna, un darbu autori saņems 
diplomus un balvas.

Visiem kopā būšanu par svētkiem pārvērtīs Ķekavas 
Mākslas skolas audzēkņu projektu nedēļā radītie 
objekti par mākslas vēstures tēmu, kas pasākuma rītā 
izvietosies kultūras nama priekšā, un mākslinieku – 
skolotāju izstāde skolas izstāžu zālē. Dalībniekus 
priecēs arī klauns Andris no Rīgas un radošas 
darbnīcas dažādiem vecumiem, ko gatavo mākslas 
skolas skolotāji un arī mākslas skolas absolventi.

Sestdiena, 16. maijs no plkst. 10 līdz 14 būs 
veltīta bērniem un visai ģimenei, lai kopā pavadītu 
laiku neikdienišķā atmosfērā.

Izglītības iestāžu darbinieki un vecāki – radīsim 
kopīgi svētkus bērniem! Lai mums izdodas! 

INGA ZĀLĪTE – CĒRŪZE,
Ķekavas mākslas skolas direktore

Ķekavas vidusskolas sākumskola 
aicina pieteikt bērnus

 2009./2010. m.g. 1. klasē.
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:

1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
2) medicīniskā karte (veidlapa 026/u) un profilaktisko 

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

pama tizglītības apguvei;
4) izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Iesnieguma veidlapa par iestāšanos skolā un ētikas 
vai kristīgās mācības izvēli aizpildāma skolā. Dokumentus 
var iesniegt Ķekavas vidusskolā katru darbdienu no plkst. 
9 līdz 15. Uzziņas pa tālr. 67937607, 67937007, 67937005.

Bērniem, kuri dzīvo Valdlaučos, Plakanciema, Dzērumu 
virzienā, uz  skolu un no skolas bezmaksas autobuss.

Ķekavas vidusskolas sākumskola aicina 
pieteikt piecgadīgo un sešgadīgo 

sagatavošanas grupā bērnus, kuri dzimuši 
2003.–2004. gadā.

Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
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 katru darbdienu no plkst. 9 līdz 15. Uzziņas pa 
tālr. 67937607, 67937007, 67937005.

Bērnus, kuri dzīvo ārpus Ķekavas centra, uz skolu un 
no skolas ved skolas autobuss (bezmaksas)

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA

Uzņem audzēkņus 
sagatavošanas un 1. klasē

Iestāj
pārbaudījumi Konsultācijas

Sagatavošanas klasē
No 5 – 7 g. vecuma
5 – gadīgajiem tikai ritmikas nodarbības

4. jūnijā 
plkst. 17.30

2., 3. jūnijā
no plkst. 17.00 – 19.00

Mācību ilgums 8 gadi šādās specialitātēs:
klavieres, vijole, čells, kora klase.
No 7 – 8 g. vecuma.
Mācību ilgums 6 gadi šādās specialitātēs:
akordeons, kokle, ģitāra, pūšamie (flauta, 
saksofons, klarnete, trompete, mežrags) 
un sitaminstrumenti.
No 9 – 10 g. vecuma

4. jūnijā 
plkst. 18.00

2., 3. jūnijā
no plkst. 17.00 – 19.00

Ķekavas mūzikas 
skolas 20 gadu jubilejai 

veltītie koncerti
18. aprīlī plkst. 12.00 Klavieru klases koncerts
20. aprīlī plkst. 18.00 Kokles klases koncerts
21. aprīlī plkst. 19.00 Flautas klases koncerts
29. aprīlī plkst. 18.30 Vijoles un Čella klases koncerts
  6. maijā plkst. 18.30  Klarnetes, saksofona, trompetes un 

sitaminstrumentu klases koncerts.
  7. maijā plkst. 17.30  Kora klases koncerts māmiņu dienai.
20. maijā plkst. 18.30  Ķekavas mūzikas skolas 20. gadu 

jubilejas noslēguma koncerts.
23. maijā plkst. 11.00–14.00 Atvērto durvju diena Ķekavas 
mūzikas skolā 

Tuvāka informācija pa tālruni 67937502. 

Pavasara brīnums 

Mūzikas skolas audzēkņu 
panākumi

Februārī Rīgā notika Pāvila Jurjāna mūzikas skolas rīkotais 
Starptautiskais pianistu konkurss „Jaunais virtuozs”. Līdzās 
Latvijas, Igaunijas un Krievijas jaunajiem virtuoziem muzicēja 
arī Ķekavas mūzikas skolas audzēknes – Anna Harlapa 
(pedagogs Māra Ozola), Viktorija Martiņuka (pedagogs Inese 
Glūdiņa) un Elīza Dumpe (Diāna Zandberga). Priecājamies, ka 
šajā nopietnajā konkursā Anna un Viktorija ieguva 3. vietu.

Savukārt kora klases audzēkņi 7. martā guva savu pirmo 
nopietno konkursu pieredzi, piedaloties II Jāzepa Vītola 
Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursā. Zēnu 
ansamblis (vadītāja Vineta Litauniece, koncertmeistare Irēna 
Kalniņa) ieguva sudraba diplomu.

 DAIGA VENTNIECE

Attēlā: muzicē Viktorija Martiņuka un Anna Harlapa

Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” 
2009./2010. m. g. aicina mācīties bērnus

• 5 – 6 gadus veco bērnu obligātās izglītības 
programmā;

• 1. klasē;
• sākumskolas 2. – 4. klasē.;
• pamatskolas klasēs.
Licencēta un akreditēta pamatizglītības programma.
Pie mums īpaši:
• Klasē vidēji mācās 13 skolēni
•  Angļu valoda katru dienu no 1. klases
•  Vācu valoda divas stundas nedēļā, sākot ar 3. klasi
•  Krievu valoda divas stundas nedēļā, sākot ar 5. klasi
• Deja 1. – 4. klasei
•	 Datorzinības 5. – 9. klasei viena stunda nedēļā 
• Koris 5. – 9. klasei
•	 Individuālas konsultācijas visos mācību priekšmetos 

pēc nepieciešamības
•	 Vizuālās mākslas, keramikas, mūsdienu dejas, dator

zinību pulciņš 1. – 4. klasei
•	 Ansamblis 1. – 4. klasei un 5. – 9. klasei
•	 Skolā strādā psihologs un logopēds
•	 Skolas avīze “Ziņu Blusa”
•	 Starptautiski projekti
•	 Kopīgi izglītojoši pasākumi un aktivitātes no 

1. – 9.  klasei
Pieteikties pa tālruni 67937884 vai 

skolā Nākotnes ielā 3, Ķekavā.
Piedāvājam:
•	 konsultācijas 1. – 9. klašu skolēniem latviešu, angļu un 

vācu valodās, matemātikā, bioloģijā un ķīmijā;
•	 kursus vācu, angļu valodās, kā arī datorkursus pieaugu

šajiem;
•	 pieteikties vasaras vides izglītības nometnei “Piens”, 

kas notiks no 13. – 21. jūnijam.
Pieteikties Burtiņu skolā (2 – 5 gadi):
•	 Burtiņu skolas pilnas dienas grupiņā (katru dienu) 

plkst. 730 – 1830 

•	 Burtiņu skolas rīta  grupiņā divas dienas nedēļā 
(trešdienās un piektdienās) no plkst. 900 – 1200 

•	 piedāvā bērnu pieskatīšanu laikā no plkst. 1800 – 2230 
(stundu apmaksa)

•	 Lūdzam interesentus zvanīt jautājumā par māmiņu un 
bērnu kopīgām nodarbībām (vecumā līdz 1 gadam)

Tāl. 29117175 (Egita)

Vietu skaits katrā specialitātē tiek 
precizēts uz konsultāciju laiku.

Iesniegumu pieņemšana no 23. maija 
katru darba dienu no plkst. 10.00 – 18.00 
un konsultāciju laikos skolas 3. telpā. 
Nepie cie šamie dokumenti: iesniegums (uz 
veidlapas), audzēkņa dzimšanas apliecība 
(kopija), medicīnas izziņa, fotogrāfija 
(3×4).

Informācija pa tālruni 67937502 katru 
darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00 un no 
plkst. 14.00 – 18.00.

Skolas adrese: Skolas iela 3, Ķekava, 
Ķekavas pagasts, LV–2123.

ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLA UZŅEM AUDZĒKŅUS 2009./2010. MĀCĪBU GADAM
Skolēnu un vecāku ievērībai 

Ķekavas pagasta pašvaldības pagaidu admi
nistrā cija vienojusies ar Rīgas Taksometru parka 
A/S vadību par iespēju skolēniem iegādāties 
mēnešbiļetes uz atvieglotiem noteikumiem (par 1/3 
lētāk) braukšanai darbdienās. Biļetes aprīļa mēnesim 
var iegādāties līdz 10. aprīlim, maija mēnesim – 
līdz 10. maijam Ķekavas pagasta pašvaldības kasē. 
Pērkot biļeti, jāuzrāda derīga skolēna apliecība. 

Mēnešbiļetes cena maršrutam Rīga – Ķekava – 
Rīga – 17 Ls.

Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija

Attēlā: konkursa “Cālis 2009” atraktīvā komanda
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Par Daugmales pagasta padomes 
2009. gada budžeta grozījumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 
likuma „Par pašvaldību budžetiem”, padome nolēma apstiprināt 
izmaiņas Daugmales pagasta 2009. gada pamat budžeta 
ieņēmumu un izdevumu daļā. Pieņēma Daugmales pagasta 
padomes 2009. gada saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi 
Daugmales pagasta 2009. gada saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Daugmales pagasta padomes budžets 2009. gadam””.

Par sociālo pabalstu piešķiršanu
Piešķirti sociālie pabalsti par kopējo summu 680,00 Ls, 

t.sk.:
•	 GMI – 40,00 Ls;
•	 Izglītības nodrošināšana – 60,00 Ls;
•	 Bēru pabalsts – 200,00 Ls;
•	 Briļļu iegāde – 20,00 Ls;
•	 Slimnīcas izdevumu segšana – 131,00 Ls;
•	 Bērna dzimšanas pabalsts – 100,00 Ls;
•	 Medikamentu iegādes atmaksa – 29,00 Ls;
•	 Malkas iegādes pabalsts – 100,00 Ls.

Piešķirts trūcīgās ģimenes statuss 4 personām. Pārslēgts 1 
līgums par pakalpojumu „Aprūpe mājās”.

Par bērnudārza būvniecības 
finansējuma problēmām un risinājumiem

Daugmales pagasta padomes priekšsēdētājs J. Krūmiņš 
informēja par radušos problēmu bērnudārza finansējumam no 
valsts. 2009. gada 12. martā priekšsēdētājs griezās pie Ķekavas 
pagasta pašvaldības pagaidu administrācijas ar lūgumu par 
līdzfinansējumu. Padome nolēma jautājumu par Daugmales 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšanu 
izskatīt pagasta padomes sēdē 2009. gada 29. aprīlī.

Iesniegumu izskatīšana
• Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamiem 

īpašumiem Kraujas iela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, saskaņā ar pirkuma līgumu, noslēgtu 
2008. gada 22. decembrī. 

•	 Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mežbrenči–1” zemes 
ierīcības projektu tā sadalīšanai 2 daļās. Piešķirt nosaukumus 
„Mežbrenči–1” un „Mežbrenči”, piešķirt adreses, noteikt 
lietošanas mērķus, apgrūtinājumus un servitūtus.

•	 Apstiprināt nekustamā īpašuma „Jaunlāči” zemes ierīcības 
projektu tā sadalīšanai 2 daļās. Piešķirt nosaukumus „Jaunlāči” 
un „Saulcerītes”, piešķirt adreses, noteikt lietošanas mērķus, 
apgrūtinājumus un servitūtus.

•	 Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Cielaviņas” sadalīšanai 2 daļās, piešķirt nosaukumus 
„Cielaviņas” un „Sprīdīši”, piešķirt adreses, noteikt lietošanas 
mērķus, servitūtus un apgrūtinājumus. 

•	 Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „Kalnieši” sadalīšanai 2 daļās. Piešķirt nosaukumus 
„Kalnieši” un „Alises”, piešķirt adreses, noteikt lietošanas 
mērķus, servitūtus un apgrūtinājumus, pamatojoties uz 
Vienošanos par kopīpašuma reālo sadali, noslēgtu 19.03.2009., 
apstiprināt zemes gabalu īpašniekus.

•	 Atbrīvot SIA „Tego” no nekustamā īpašuma nodokļa 
2009. gadā par noliktavu, jo minētā ēka nav nodota 
ekspluatācijā.

•	 Atļaut individuālā darba veicējam A. Ločmelim Daugmales 
pagastā rīkot koka izstrādājumu izstādi – pārdošanu 9., 10., 
11., 12., 13., 24., 25. un 26. aprīlī, 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10., 22., 23., 
24. un 30. maijā.

•	 Nekustamajam īpašumam – zemes gabalam „Kļavas” un uz tā 
esošajai dzīvojamās mājas jaunbūvei piešķirt adresi „Kļavas”.

•	 Apstiprināt Daugmales pagasta pašvaldības uzņēmuma 
„Līves – 2” bilanci par 2008. gadu.

•	 Piešķirt 50,00 Ls lielu naudas summu Lieldienu pasākuma 
noorganizēšanai Daugmales pagastā.

•	 Pamatojoties uz nekustamā īpašuma „Mežpilveri” īpašnieka 
un nekustamā īpašuma „Saliņas” īpašnieces kopējo 
iesniegumu, ar lūgumu, veikt būvniecības ieceres viņiem 
piederošajos zemes gabalos padome nolēma noteikt 
publiskās apspriešanas termiņu – 1 mēnesis, no 2009. gada 
1. aprīļa līdz 30. aprīlim.

Daugmales pagasta 
padomes 25. marta 

sēdē

DAUGMALES PAGASTA PADOMES IZDEVUMS

PAVASARIS DAUGMALES SKOLĀ

labāko no 163 konkursā startējošām skolām. Komandas 
sastāvā darbojās Lauris Jasinskis, Andris Lubovs, Andrejs 
Lukjanovs, Edgars Paksū un Toms Voldeks. Skolotāja 
konsultante – Žanete Ceļmalniece. Laiks, kad raidījums 
tiks demonstrēts televīzijā vēl nav zināms, tāpēc sekojiet 
TV programmām!

Par to, kas būs un kam gatavojamies
Pavasara brīvdienas un tām sekojošās Lieldienas ir 

gan atpūtas, gan spēka uzkrāšanas laiks darbam līdz 
mācību gada beigām. Nepieciešams pozitīvs enerģijas 
lādiņš, tāpēc mēs aicinām gan skolēnus, gan viņu 
vecākus, draugus un draugu draugus uz Lieldienu 
svinēšanu pie Daugmales pamatskolas. Būs gan lielās, 
gan mazās šūpoles, būs kustību rotaļas un dziesmas, būs 
atrakcijas, konkursi, balvas un karsta tēja. Par precīziem 
laikiem uzzināsiet no afišām un sludinājumiem. Priecīgas 
Lieldienas visiem!

18. aprīlī Lielās talkas ietvaros rīkosim skolas 
apkārtnes kopšanas un labiekārtošanas darbus. Aicinām 
piedalīties gan skolēnus, gan viņu vecākus! Precīzāka 
informācija skolā pie ziņojumu dēļa. Nākošā nedēļa 
pēc talkas paies mazpulku zīmē. Visas nedēļas garumā 
notiks mazpulcēnu pieccīņa, nedēļas noslēgumā tiks 
uzņemti jaunie mazpulku biedri. Atcerieties! Daugmales 
mazpulks – lielākais mazpulks Latvijā!

Sestdien, 25. aprīlī no plkst. 1000 līdz plkst. 1400 
vecāku diena. Visi skolotāji atradīsies savās darba vietās 
un gaidīs vecākus uz individuālām pārrunām par bērnu 
mācību darbu, panākumiem un problēmām. Tā būs kā 
pēdējo punktu un uzsvaru salikšana pirms mācību gada 
beigām.

Darbosimies aktīvi un atraktīvi, dzīve būs tik jauka, 
cik paši to gribēsim! Kopā mēs varam vairāk!

ANDRIS CEĻMALNIEKS,
Daugmales pamatskolas direktors

Sācies pavasaris – tuvojas Lieldienas un skolēnu 
pavasara brīvdienas! Kā mēs tās sagaidām?

Skolā vienmēr par galveno ir bijis izvirzīts mācību 
darbs. Pirms brīvdienām skolēni saņems prognožu 
liecības, tajās būs redzams, cik vērtīgi ir pavadīts mācību 
laiks no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām. Ar prognožu 
liecību rezultātiem aicinu iepazīties visus vecākus un 
izdarīt secinājumus, ko vēl var darīt labāk, lai mācību 
gada noslēgumā visiem būtu gandarījuma sajūta par 
paveikto darbu.

Par to, kas bijis martā
Skolā ir sākuši treniņus mūsu mazie futbolisti (bērni 

vecumā no 4 līdz 9 gadiem). Treniņnodarbības notiek 
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 1730 līdz plkst. 1900. 
Treniņus vada futbola kluba „Auda” treneri. Ja kāds 
no vecākiem ar savu bērnu grib pievienoties, lūdzu, 
norādītajā laikā esiet skolas sporta zālē un vienojieties 
ar treneriem!

11. martā skolā notika vecāku izglītojošā kopsapulce 
par tēmu „Bērnu konfliktoloģija”. Sarunu vadīja speciāliste 
no krīžu un psihoteripijas centra „Taka”. Sapulcē bija 
pārstāvēta gandrīz puse visu ģimeņu, kuru bērni mācās 
Daugmales skolā. Prieks par to, ka pēc sapulces daļa 
vecāku turpināja individuālas sarunas ar lektori. Tas 
pierāda, ka šādi pasākumi arī turpmāk ir nepieciešami. 
11. martā notika mūsu skolēnu – labinieku – pelnītā 
ekskursija, kuras laikā varēja piedalīties raidījuma „Prāta 
banka” ierakstā, apmeklēt seriāla „Cerību iela” filmēšanas 
paviljonu un iepazīt maizes gatavošanas noslēpumus 
ceptuvē „Lāči”.

Daugmales pamatskolas mazie mākslinieki: zīmētāji 
un rotaļlietu gatavotāji ar panākumiem piedalījās izstādē 
„Ar vilciņu Rīgā braucu...”. Visi mūsējo iesniegtie darbi 
tika apbalvoti un virzīti tālāk uz novada skati. Kā labākie 
jānosauc Dāvis Kristaps Geks, Ginters Krūmiņliepa, Evita 
Sīmane, Agnese Siliņa, Benita Šāberte, Betija Alaine, 
Anika Sindija Vaivode un Kārlis Stabulnieks. Skolotāja – 
Dagmāra Lauriņa. Jāpiebilst, ka Kārļa Stabulnieka darbs 
arī novada skatē ir ieguvis 1. vietu!

Uzzinājām, kā noslēgusies Latvijas skolu sacensība 
izlietoto bateriju vākšanā. Mūsu skolas bērni ir 
ierindojušies 3. vietā starp 111 Latvijas skolām. Labākos 
noteica pēc savākto bateriju daudzuma uz vienu skolas 
skolēnu, mūsējo rezultāts – 2,33 kg (kopā savācām 
195,7 kg izlietoto bateriju). Par šo panākumu esam 
nopelnījuši apmaksātu mācību ekskursīju 30 cilvēkiem uz 
elektroierīču pārstrādes uzņēmumu un Līvu akvaparku. 
Par šo panākumu liels paldies ir jāsaka arī vecākiem, kuri 
akcijā piedalījās ļoti azartiski. Malači – tā turpināt!

25. martā mūsu skolas komanda devās uz Rīgas 
kinostudiju, lai piedalītos Latvenergo rīkotā konkursa 
„Experiments” finālsacensību ierakstā. Esam starp 21 

Lauris Jasinskis, Egdars Paksū, Toms Voldeks, Andrejs Lukjanovs

Izstāde „Ar vilciņu Rīgā braucu...”



INFORMĀCIJA

SPORTS

SVEICAM!

Mūža darbs ir vienmēr veidot sevi,
Augšup tiekties, patiesīgam būt.
Lai it viss, ko citiem projām dodat,
Būtu tas, ko vēlaties sev gūt!

Apsveicam 
aprīļa jubilārus

MARKU IVANOVU, 
VELTU CINI, 

ROBERTU DZANUŠKĀNU, 
ANNU ZUSTERI, 

EDUARDU SAVICKI, 
MARIJU NARTIŠU, 
MĀRĪTI LIEPIŅU, 
IMANTU JAVU, 
AIJU BIĻĶINU, 

AIGARU DUMPI!

Kā pavadījām 
Sieviešu dienu

Vēlos pateikties visiem, kuri apmeklēja un 
palīdzēja izveidot 8. marta pasākumu. Prieks par 
sievietēm, kuras gatavojās pasākumam ar lielu 
nopietnību. Vakara gaitā guvām jaunas idejas, kā 
labāk īstenot variācijas par I. Ziedoņa “Krāsu pasaku” 
tēmu. Ļoti ceru, ka maija pasākumā nodosim tās 
skatītāju vērtējumam. Ļoti krāsaina un krāšņa 
bija izdevusies roku darbu izstāde, bija skatāmi 
tamborējumi, izšuvumi, rotaslietas. Par lielu nožēlu 
jāteic, ka pagasta iedzīvotāju atsaucība bija diezgan 
maza. Kaut arī runā par krīzi valstī, tomēr domāju 
un ceru, ka lielā krīze neiestāsies mūsu dvēselēs un 
domās. Lai pavasara saulīte atkausē mūsu prātus un 
sejās ielīst smaids!

Kultūras darba organizatore ANITA LUBOVA

Mīļie dabas draugi un visi, kam rūp mūsu valsts 
nākotne! Ir aizritējusi Latvijas 90. dzimšanas diena – jauku un 
gaišu pasākumu laiks, kas mudināja mūs Iedegties par Latviju. 
Iedegties par savu zemi, par savu tautu, par patriotismu un 
nesavtīgu darbu. Ikviens, kam Latvija ir sirdī dārga, atsaucās 
aicinājumam par tīru un zaļu valsti un sakopa ceļmalas un mežus, 
pagalmus un parkus. 

Šobrīd, kad ir tik viegli ļauties globālam pesimismam, 
atgādinājums, ka viss notiekošais ir mūsu pašu rokās un tieši 
mēs esam tie, kas veidosim labāku nākotni, ir īsti vietā. Nav nekā 
spēcīgāka par pozitīvismu, pleca un kopības sajūtu un apziņu, ka 
pašu spēkiem mēs varam paveikt gandrīz neiespējamo.

Mēs gribam padarīt Latviju un visu Baltijas jūras reģionu par 
tīrāko vietu pasaules kartē. Mēs gribam turpināt pērn aizsākto 
Lielās Talkas tradīciju, mudinot ikvienu cilvēku līdzdarboties un 
sakopt Latvijas zemi. Mēs gribam dot iespēju dabai atveseļoties, 
to attīrot no plastmasas pudelēm, gumijas riepām, indīgām krāsu 
bundžām un citiem atkritumiem. Mēs ticam, ka mūsu bērni varēs 
elpot tīru gaisu un mežos joprojām augs ogas un sēnes.

Tāpēc kopā ar talkas patronu – Latvijas Valsts 
prezidentu – aicinām Jūs piedalīties Lielajā Talkā, kas 
notiks šā gada 18. aprīlī visā Latvijā un šogad arī mūsu 
kaimiņ valstīs: Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Sanktpēterburgas 
apgabalā.

Sanāksim kopā un izdarīsim labu darbu! Iedegsimies arī 
šogad, sakopjot mūsu Latviju! Tas ir mūsu pienākums pašiem 
pret sevi – pret savu zemi, bērniem un mazbērniem.

Projekta PĒDAS vadītāja 
VITA JAUNZEME

Piedalies lielajā talkā sestdien, 18. aprīlī plkst. 1000 Daugmalē. 
Sakopsim sekojošus objektus:	Svētkalniņu pie „Važu rāvēja”; 
Jāņkalniņu;	 Ķīķerīti;	 Daugmales pilskalnu; Tomēnu 
peldvietu pie Dzintariem; skolas apkārtni; Daugmales 
centru. Neaizmirsīsim sakopt arī ražošanas objektus un 
privātmāju apkārtnes. Cimdi un atkritumu maisi tiks izsniegti 
talkas dienā objektu sakopšanas vietās. 

Informācijas tālr. Daugmalē: Mārtiņš Geks 28227992, 
Velta Cīrule 67957444, 28381301.

Lielā talka

Daugmales atklātais 
“Zolītes” turnīrs

Turnīrs norisinājās Daugmales pamat
skolā 28. martā. Jāpiebilst, ka šajā turnīrā 
piedalījās arī divas sieviešu dzimtes pārstāves 
Velta Cīrule, kura ierindojās 14. vietā, un Diāna 
Grīnberga, kura izcīnīja augsto 6. vietu. Zolēt 
gribētāji bija ieradušies arī no Baldones – 
Viktors Keirišs (11. vieta) un ķekavieši Ainis 
Bilinskis (12. vieta) un Jānis Cīrulis (7. vieta). 
Turnīrs norisinājās 5 kārtās, pa 24 partijām 
katrā. Sākoties pēdējai kārtai, godalgoto 
vietu liktenis vēl nebija izšķirts, pats intere
santākais bija tas, ka 5. kārtas pēdējā partijā 
Edijs Biļķins, paņemot „galdu”, varēja izcīnīt 
3. vietu, bet šoreiz veiksme nebija viņa 
pusē, un Valentīns Mihailovs 
varēja atviegloti uzelpot, izcīnot 
godalgoto 3. vietu. Turnīra pirmo 
divu godalgoto vietu liktenis bija 
līdzīgs TV ekrānos redzētajiem 
trilleriem, jo zolmeistara cienīgu 
uzvaru – 2. vietu 5. kārtas pēdējā 
partijā ar uzvarētu „zoli” izcīnīja 
Normunds Viša, apsteidzot Māri 
Keirišu, atsviežot viņu tabulas 
kopvērtējumā uz 5. vietu. Turnīra 
organizētājs vēlas pateikties 
Zinaidai Matisonei par palīdzību 
organizatoriskajos jautājumos.

DAUGMALES PAGASTA PADOMES IZDEVUMS
Daugmales pagasta padome, “Salnas”, Daugmales pag., Rīgas rajons, LV–2124. Tālr., fakss 67957888. E–pasts: kanceleja@daugmale.lv    www.daugmale.lv

Sporto Daugmales pagasta padomes darbinieki
6. martā Krimuldas pagasta Reiņa trasē notika Rīgas rajona 

pašvaldību darbinieku 12. ziemas sporta spēles. Rīgas rajona 
Sporta iniciatīvu centra vadītājs Ēvalds Goba uzsvēra, ka šīs ir 
pēdējās rajona spēles šādā sastāvā. Sporta spēlēs piedalījās 
arī Daugmales pagasta padomes komanda 5 cilvēku sastāvā. 
Sporta disciplīnas – distanču slēpošana (1,2 km), kalnu slēpo
šana, priekšsēdētāju sacensība (ziemas golfs), lielā stafete, 
mazā stafete – nebija no tām vieglākajām, bija krietni jāsporto. 
20 komandu konkurencē ierindojāmies 18. vietā, bet labāk 
tā, nekā pavisam nekā, jo braucām ar domu, ka „galvenais 
ir piedalīties”. Vīlušies un apbēdināti nebijām, jo pasākums 
noritēja jaukā un sportiskā gaisotnē.

Velta Cīrule

Cienījamie centra daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji!
Apkures sezona tuvojas beigām, bet apkures problēmas pieaug. 

Uz š. g. 24.martu komunālo pakalpo jumu parāds sastāda 10000 Ls. Jau 
tagad ir izveidojusies situācija, kad nespējam samaksāt AS „Latvijas 
gāze” tekošos rēķinus. Lai ieekonomētu gāzes patēriņu, dienās, kad 
āra temperatūra ir plusos, atslēdzam apkuri. 

Parādniekiem rēķinām nokavējuma procen tus, bet viņi nemaksā 
ne tekošos maksājumus, ne parādu, ne arī nokavējuma procentus. 
Viņiem tiek rakstīti brīdinājumi, un parādnieki sastāda parādu dzēšanas 
grafikus. Ar vēsu prātu paraksta un aizmirst maksāt. Pašlaik sniegsim 
tiesā trīs lielākos parādniekus, kuri nav izrādījuši ne mazāko interesi 
parādu dzēšanai. Ja nebūs nekādas reakcijas arī no citu parādnieku 
puses, pēc nedēļas sniegsim tiesā arī pārējos, kuru parāds sastāda virs 
simts latiem. Kaut arī vēl nav beigusies šī apkures sezona, jau tagad 
jādomā par nākamo. Viens „Atvaru” mājas dzīvokļa īpašnieks visu 
gadu maksā 60 Ls mēnesī – šādu variantu mēs tikai apsveicam un 
atbalstām.

Privāto māju īpašnieki malku gādā vasarā, lai varētu kurināt visu 
ziemu. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji arī varētu vasaras mēnešos 
veikt priekšapmaksu par komunālajiem pakalpojumiem, lai vieglāk 
būtu segt apkures sezonas izmaksas.

Divi no dzīvokļu īpašniekiem savus dzīvokļus izīrē, bet parādu 
uzkrājuši 200 un 400 Ls, kā jūs saprotat, tā ir nekaunība. Daudzos 
Latvijas pagastos uzsāk apkures sezonu tikai pēc priekšapmaksas 
saņemšanas, domāju, ka šādu praksi vajadzētu ieviest arī Daugmalē. 
Ļoti ceram uz parādnieku godaprātu, kuri sapratīs, ka viņu dēļ jācieš 
tiem, kuri savas saistības ir pildījuši godam.

Pēc noslēgto pakalpojumu līgumiem Daugmales pagasta 
pašvaldības SIA „Līves 2” atbild par apkures sistēmas tehnisko stāvokli 
un temperatūras nodroši nājumu līdz māju ievadventilim. Par visām 
nesaskaņotām apkures sistēmas pārbūvēm atbildību nes dzīvokļu 
īpašnieki. Pagrabtelpu apkures caurules ir šo māju kopīpašums. Tie 
dzīvokļu īpašnieki, kuri, nomainot radiatorus ir izjaukuši apkures karstā 
ūdens plūsmas, var griezties sertificētā apkures celtniecības firmā 
SIA „Grants”, tālr. 29222331, vadītājs Armands Vagris. Viņš var sniegt 
konsultāciju un veikt nepieciešamos darbus apkures sakārtošanai.

Daugmales pagasta pašvaldības SIA „Līves 2” 
valdes loceklis D. GRUBINS

“Līves 2” informē

Starptautiskais 
brīvās cīņas turnīrs 

“K. Kundziņa kauss”
Berlīnes olimpisko spēļu piektās vietas 

ieguvēja Krišjāņa Kundziņa piemiņai veltītajās 
15. starptautiskajās sacensībās 14. martā Rīgā 
pulcē jās vairāk nekā 300 jauno brīvā stila 
cīkstoņu no Somijas, Vācijas un trim Baltijas 
valstīm. Trīs vecuma grupu kopvērtējumā zēniem 
uzvarēja un ceļojošo kausu ieguva sacensību 
rīkotājkomanda – Krišjāņa Kundziņa Brīvās cīņas 
sporta skola. Jau minēto sporta skolu pārstāvēja 
arī astoņi daugmalieši un jaunie cīkstoņi. 
Andrejs Biļa izcīnīja augsto 1. vietu.Jāpiebilst, 
ka šī viņam nav vienīgā izcīnītā medaļa šāda 
veida starptautiskajos turnīros. Ne tik labi 
veicās pārējiem mazajiem cīkstoņiem, kuri 
cīņā par 3. vietu piekāpās spēcīgajiem konku
rentiem, tādā veida izcīnot dalīto 5. – 8. vietu. 
Tie bija: Silvestrs Tamenieks, Andrejs Lukjanovs 
un Broņislavs Zabeļskis, Saviels Zabeļskis, Ivars 
Rudolfs, Edgars un Rihards Frišmaņi, kuriem 
nedaudz pietrūka meistarības un pieredzes, lai 
cīnītos par medaļām tāda mēroga sacensībās. 
Jaunie cīkstoņi cīnījās godam, parādot savu 
raksturu un cīņas sparu, kaut arī daļa no 
nosauktajiem tikai nesen sākuši nodarboties ar 
šo fiziski smago, bet dinamisko sporta veidu. 

Sporta darba organizators 
EDIJS BIĻĶINS

Turnīrs norisinājās 29. martā Daugmales 
pamatskolas sporta zālē. Pēc nolikuma, 
komandas sastāvā drīkstēja pieteikt 4 cilvē
kus, no kuriem vismaz viena ir sieviete.Turnīrā 
piedalījās 6 komandas, kuras, izspēlējot 
grupas turnīru, noskaidroja spēcīgākos šīs 
spēles pratējus Daugmalē. Katra komanda 
spēlēja piecas spēles, kur katrā bija jāuzvar 
divi seti līdz 15 punktiem. Turnīra ietvaros bija 
pietiekami daudz spēļu, kur spēles uzvarētāja 
liktenis izšķīrās tikai 3. setā, tādēļ tas ieilga, 
nekā bija paredzēts. Gribētos atzīmēt to, ka 
komanda ”Pelikāni”, stabili aizvadot visas 
spēles, tikai pēdējā piekāpās komandai ar 
nosaukumu „Tume”, kura jau bija piedzīvojusi 

Daugmales volejbola turnīrs
vienu zaudējumu pirmajā spēlē pret ”VK 
Dadzis”. 4. un 5. vietas liktenis izšķīrās pēdējās 
kārtas spēlē, kur komanda „Kurmīši” 3 setu 
cīņā piekāpas jau iepriekš pieminētajam „VK 
Dadzis”. Zaudējot tikai turnīra pirmo divu vietu 
ieguvējām, komanda ar nosaukumu „Mana 
vismīļākā komanda” izcīnīja godalgoto 3. vietu. 
Turnīra uzvarētāji ir: „Mana vismīļākā komanda” 
(Lelde Cīrule, Gints Cīrulis, Elvijs Ruskulis, Raivis 
Ruskulis) – 3. vieta, „Pelikāni” (Anda Ulpe, 
Mārtiņš Skrodis, Valentīns Mihailovs, Normunds 
Viša) – 2. vieta un „Tume” (Diana Štokmane, 
Artūrs Vītiņš un Elvijs Dudko) – 1. vieta. Paldies 
Daugmales pamatskolas administrācijai par 
iespēju noorga ni zēt šo turnīru!

Attēlā: Marta Spička

Attēlā: Velta Cīrule, Juris Krūmiņš, Edijs Biļķins, Kaspars Ceļmalnieks, Līga Voldeka

Turnīra labākie zolētāji no kreisās: 2. vieta – Normunds Viša 
1. vieta – Mārtiņš Skrodis, 3. vieta – Valentīns Mihailovs.

No kreisās: “Pelikāni”, “Tume”, “Mana vismīļākā komanda”.
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Esi dzejnieks!
No Ķekavas novadpētniecības muzeja un 

vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāju rīkotajam radošo darbu konkursam 

“Esi dzejnieks” iesniegtajiem darbiem

APSVEIKUMI

Ķekavas pagasta pašvaldības 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos

jaundzimušos mazuļus

PATRĪCIJU PIZĀNI,
MADARU KALNIŅU,
NIKU OPOLO,
RAIVO VILDI,
RITVARU DAUDZI,
PĒTERI PITERĀNU,
ANRIJU STRAZDIŅU,
KRISTERU JAUNOZOLU,
KATI VOLODKU,
ANNIJU SVERKOVSKU

un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta pašvaldības 

pagaidu administrācija

Nu Tavai dziesmai 
Jauna skaņa klāt, 
Mazs akordiņš 
Tev mīļi sacīs: māt! 

Paskaties atpakaļ – pasmaidi,
Gadus, kas gājuši, atceries!
Daudz kas ir zaudēts,
Daudz kas ir gūts,
Priecājies šodien, 
Jo gājums nav velts.

Sirsnīgi sveicam 
80 gadu jubilejā

SPODRU ĻAUDOBELI,
 VITĀLIJU GOLUBEVU,

 ALEKSANDRU CIRCENI,
 JURI EZERU!

Daudz laimes 
90 gadu jubilejā 

vēlam
JĀNIM MILLERAM!

Ķekavas pagasta pašvaldības 
pagaidu administrācija

Ķekavas pagasta dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta

LEOPOLDA FREIMAŅA (dz. 1929. g.),
VERAS DZILNAS (dz. 1922. g.),

LEONĪDA ČUJEVA (dz. 1927. g.),
ARVĪDA GRAUDIŅA (dz. 1938. g.),

OLGAS RODIONOVAS (dz. 1926. g.),
ŅINAS PETUNOVAS (dz. 1931. g.),

VIKTORA SENČENKO (dz. 1961. g.),
SAULCERĪTES ASTRATOVAS (dz. 1963. g.),

VELTAS LAIVACUMAS (dz. 1933. g.)
ILONAS CĪRULES (dz. 1965. g.),
JĀŅA BĀRENĪŠA (dz. 1938. g.)

aiziešana mūžībā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

tuviniekiem.
Ķekavas pagasta pašvaldības 

pagaidu administrācija

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu, 
Nav rītdienas, ir tikai vēja balss... 

LĪDZJŪTĪBA

Gaidām ģimenes, aicinām bērnus
Doles–Ķekavas draudzē reizi mēnesī notiek tā saucamie Ģimeņu dievkalpojumi. Uz tiem īpaši aicinātas ģimenes, kurās 

aug mazi bērni. Ģimeņu dievkalpojumi ir īsāki, liturģija vienkāršāka, sprediķis vieglāk uztverams. Arī dziesmas tiek izvēlētas 
īsas, vienkāršas un ritmiskas. Svētdienas skolas bērni uzstājas ar kādu muzikālu priekšnesumu, lasa attiecīgo rakstu vietu no 
Bībeles. Lūgšanu saka vai nu jaunieši vai bērni. Un pēc dievkalpojuma – neliela sadraudzība pie tējas, limonādes, cepumiem 
un konfektēm. Protams, šajos dievkalpojums aicināts piedalīties ikviens, ne tikai bērni un ģimenes. Īpaši gribētos iedrošināt 
baznīcā ienākt arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un varbūt tieši Ģimeņu dievkalpojumi varētu būt tam labs sākums. Nākamais 
Ģimeņu dievkalpojums – 22.martā plkst. 12.00.

Sestdienās plkst. 11.00 Doles–Ķekavas baznīcā uz svētdienas skolas nodarbībām aicināti arī paši mazākie – 2 un 3 gadus 
veci bērniņi (arī jaunāki vai mazliet vecāki) kopā ar vecākiem, vecvecākiem, krustvecākiem vai kādu citu radinieku vai auklīti. 
Nodarbības ilgums – viena stunda. Mācīsimies draudzēties viens ar otru un ar Dievu, mēģināsim labāk iepazīt sevi un apkārtējo 
pasauli, mācīsimies dziesmiņas un rotaļas, iepazīsimies ar Bībeli. Tā būs iespēja arī pieaugušajiem padalīties savā pieredzē, rūpēs 
un priekos, kas saistīti ar bērniem, kā arī kopīgi lūgt par viņiem. Aicināti ne tikai draudzei piederīgie, bet jebkurš interesents!

Katru sestdienu plkst. 11.00 uz svētdienas skolas nodarbībām baznīcā mīļi gaidīti arī pārējie bērni (sākot no 4 gadu vecuma). 
Nodarbības notiek divās grupās. Ja neesi vēl sācis, nāc droši – pievienoties var jebkurā laikā!

DOLES– ĶEKAVAS DRAUDZES PADOME

Kad saule kutina pēdas...
Pēc ilgāka laika 21. martā Ķekavas kultūras 

namā kopā sanāca jauniešu deju kolektīvi, lai 
iedejotu, ieskandinātu un ierībinātu pavasari. 
Draudzīgā noskaņā savu dejotprasmi rādīja 
Katlakalna jauniešu deju kolektīvs (vad. V. Priede 
un A. Vīksniņš), Ķekavas vidusskolas 7. – 9. kl. un 
„Šeku reku” deju kolektīvi (vad. I. Gaile), Salaspils 
jauniešu deju kolektīvs „Ūsiņš” (R. Jurciņa) 
un TDA „Zīle” jaunieši (vad. V. Timermane un 
A. Puriņš). 

Siltā saulīte bija saaicinājusi arī paprāvu 
atbalstītāju pulciņu, kuri, domāju, nebija 
vīlušies par iztērēto laiku bezrūpības un prieka 
atmosfērā. 

ANDA KIRILOVA

Ar pašvaldības atbalstu top Ķekavas māmiņu klubs

Ķekavas kultūras nams aicina
No 7. aprīļa var apskatīt tradicionālo Rūdolfa Kristapsona 

lampu izstādi – LOGS GAISMAS IELĀ
❖❖❖

13. aprīlī plkst. 12 kultūras namā Lieldienu svētki 
„RAIBĀ PASAULE” kopā ar „Cīrulīti”, „Dainu”, 

privātskolas „Gaismas tilts 97” audzēkņiem un atraktīvu zaķu saimi.
❖❖❖

18. aprīlī plkst. 18 kultūras namā koncerts „ZĪLES PANORĀMA” –
dejos tautas deju ansambļi „Līgo”, „Zalktis” un „Zīle”.

Ieejas maksa – 1,– Ls, skolēniem, pensionāriem – 0,50 Ls.
❖❖❖

9. maijā plkst. 18.00 koncerts „MEITA, SIEVA, MĀMULIŅA” – 
dziedās sieviešu koris „Daugaviete”. 

Iedzīvotāju ievērībai!

DOLES TAUTAS NAMA ATKLĀŠANA – 
8. MAIJĀ.

Atvērto durvju diena pagasta iedzīvotājiem 
un interesentiem Doles Tautas namā – 9. maijā 

no plkst. 11 – 15
Informējam, ka uz laiku slēgta Ķekavas novad pēt nie cības 

muzeja un Ķekavas pagasta bibliotēkas darbība sakarā ar 
telpu maiņu. Par iestāžu jaunajiem darba laikiem, pakalpo
jumiem un pasākumiem informēsim Ķekavas pagasta 
pašvaldības maija izdevumā „Mūsu Ķekava” un mājas lapā 
www.kekava.lv. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

IVITA PEIPIŅA,
Ķekavas kultūras aģentūras direktore

Jānis Caune

ĶEKAVAS GODAM
Mūsu Ķekava, Ķekavas krastos,
Dziesmu tev dzied ievziedi balti.
Mēs, tavi ļaudis, mīlam šo zemi–
Te aug tavi bērni nākotnes vārdā.

Šeit mūsu Latvija,
Šeit mūsu Ķekava,
Šeit, kur ievas zied,
Lakstīgalas dzied.

Šeit mūsu šūpļa dziesma,
Šeit visiem kopā būt.
Šeit dziesmas padziedāt.
Šeit dvēseli piedziedāt
Un mūžam sauli sveicināt!

Talkas norises laiks no plkst 10.00.
Ķekavas pagasta pašvaldība aicina:

•	 Ķekavas centrā sakopt Ķekavas upes krastus un tiem 
pieguļošās platības no 14. mājas līdz autoceļa A7 
tiltam. Pulcēšanās sākumskolas sporta laukumā no 
plkst. 10.00. Vēlams līdzi ņemt grābekli. Talciniekus 
ar lāpstām un grābekļiem gaidīsim pie Doles Tautas 
nama.

•	 Katlakalnā pulcēties plkst. 10.00 pie Tautas nama.
•	 Valdlaučos sakopt mežu pie Bauskas ielas un iecienīto 

pastaigu vietu pie Daugavas, autoceļa V2 uz Katlakalna 
kapiem malas. Pulcēšanās Valdlauču sporta laukumā 
plkst. 10.00.  

•	 Rāmavā sakopt autoceļa A7 malas, autobusu pieturas, 
mežu. Pulcēšanās Kāpu un Rītupes ielu krustojumā 
plkst. 10.00.  

•	 Lapeniekos sakopt ielu, ceļu un meliorācijas grāvju 
malas. Pulcēšanās Abavas ielā plkst.10.00.

•	 Plakanciemā sakopt autoceļa V25 malas un autobusu 
pieturas. Pulcēšanās pie Mežinieku pasta ēkas un 
Mellupu autobusu pieturas plkst. 10.00.  

•	 Dzērumos sakopt autoceļa V 27 Misas tilts – Dzērumi 
ceļa malas un mežus. Pulcēšanās pie veikala 
plkst. 10.00.  

•	 Ķekavas pagasta iedzīvotājus aicinām sakopt autoceļu 
A7, A5, P85, P89, CO22 Beitiņi – V6 malas un autobusu 
pieturas, kā arī pagasta ielu un ceļu malas, kādreizējā 
ceļu materiālu novietošanas laukumu pie autoceļa 
A5, A/S „Latvijas meži” mežu pretī pagasta Jaunajiem 
kapiem, pulcēšanās plkst. 10.00.

Piepildītos atkritumu maisus lūdzam aizsiet un 
novietot kaudzēs autoceļu malās vai citās norādītajās 
vietās.

Pulcēšanās vietās varēs saņemt atkritumu maisus un 
darba cimdus

Lai mums veicas talkas darbos!
Talkas koordinatores Inta Arbačevska, tālr. 29426827, 

Sigita Varika, tālr. 26417724.

18. aprīlī 
LIELĀ TALKA

Ruta Bīlande

* * *
Ir atvasara, saules stari viegli
Pār upes līci mirdzot vizuļo;
Un liekas, ka tik skaista un tik mīļa,
Nav it neviena vieta vairs nekur!
Man šeit ir dzīve vietu iedevusi,
Kur sevi atraisīt un piepildīt–
Es priecājos, ka te ir labi dzīvot,
Jo man šeit pienākums un mīlestība mīt!
Ir skaista ievu ziedos vieta šī,
Ir skaista vasarā un rudenī,
Ir skaista ziemā, sniegiem piesnigusi
Un prieka pilna ļaužu skaļumā!
Ķekava, Ķekava, vieta tu visskaistākā,
Ķekava, Ķekava man vismīļākā!

KONKURSS

Foto: Krišjānis Eihmanis

18. martā Ķekavas kultūras nama viesību zālē notika Ķekavas māmiņu 
kluba atklāšana. Tas izveidots ar mērķi gūt jaunas zināšanas par mazuļa 
veselību un attīstību, savstarpēji apmainīties viedokļiem un diskutēt ar 
dažādu jomu speciālistiem. Tuvākajās nodarbībās piedalīsies daktere 
Ilze Ziediņa, mūzikas terapeite Līga Taube, psihoterapeite Aina Poiša, 
fizioterapeite Klaudija Hēla un citi speciālisti. Kā pastāstīja māmiņu kluba 
projekta vadītāja Inga Cepurīte, māmiņu atsaucība ir visai liela, jo sākotnēji 
tika plānots, ka grupā būs 15 māmiņas, bet šobrīd uzņemtas ap 30, kas ir 
maksimālais skaits grupā.

Projektu „Ķekavas māmiņu klubs” finansē Ķekavas pagasta pašvaldība 
un AB.LV Sabiedriskā labuma fonds, bet īsteno biedrība „Cita Ķekava”. 
Māmiņu klubs jau darbojas Katlakalna tautas namā. 

LĪVA BENETE
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SPRAIGAS CĪŅAS DAUDZCĪŅĀ
14. un 15. martā Ķekavas sporta klubā savus 

spēkus galda spēļu daudzcīņā pārbaudīja 20 
vīri.

Pēc divu dienu spraigas cīņas, noskaidroti 
labākie Ķekavas atklātajā čempionātā galda spēļu 
daudzcīņā – sešos sporta veidos:
Šahā: 1. Guntis Gerhards (Ķekava), 2. Ģirts Lielmežs 
(Mālpils), 3. Vilis Kalniņš (Ķekava).
Dambretē: 1. Juris Pūpols (Daugmale), 2. Ādolfs 
Jegorovs (Ķekava), 3. Juris Firsts (Ķekava).
Galda tenisā: 1. Pēteris Varfolomejevs (Rīga), 2. Jānis 
Breijers (Iecava), 3. Ģirts Lielmežs (Mālpils).
Novusā: 1. Gunārs Evers (Ķekava), 2. Juris Firsts 
(Ķekava), 3. Vilnis Pelcers (Bauska).
Zolītē: 1. Ritvars Kauss (Ķekava), 2. Agris Segliņš 
(Rundāle), 3. Edmunds Jaloveckis (Rundāle).
Šautriņu mešanā: 1. Māris Ploriņš (Ropaži), 2. Vilis 
Kalniņš (Ķekava), 3. Pēteris Varfolomejevs (Rīga).
Kopvērtējums daudzcīņā: 1. Pēteris Varfolomejevs, 
2. Ģirts Lielmežs, 3. Juris Firsts.
Kopvērtējums Ķekavai: 1. Ādolfs Jegorovs, 2. Juris 
Firsts, 3. Juris Lūkins.

JURIS FIRSTS 

PAGASTA ČEMPIONĀTS NOVUSĀ
21. martā Ķekavas pagasta individuālajā čempio

nātā novusā piedalījās 20 dalībnieki. Patīkami, 
ka viņu vidū bija arī Plakanciema un Daugmales 
pārstāvji.

Sieviešu konkurencē 1. vietu izcīnīja daugmaliete 
Regīna Andersone, “izgriežot pogas” arī vairākiem 
vīriem.  

Vīriešiem par Ķekavas pagasta 2009. gada 
čempionu kļuva Jānis Jaunošāns, 2. vietā Juris Firsts, 
3. – Gunārs Evers. Labi spēcīgajā konkurencē turējās 
arī daugmalieši – Jurim Pūpolam 4. vieta, Mikum 
Anderonam 7. vieta.

JURIS FIRSTS 

6. martā ar spraigām un atraktīvām 
cīņām pēdējās kopējās sacensībās 
Siguldā noslēdzās Rīgas rajona 
pašvaldību sporta spēļu ilggadējā 
tradīcija. Pēdējās ziemas sporta spēlēs 
piedalījās arī Ķekavas pašvaldības 
komanda, kura pagājušajā gadā 
visu spēļu kopvērtējumā ieguvusi 
6. vietu. Kā parasti, mūsējos varēja 
atpazīt pēc Ķekavas slavenāko putnu 
tēlu klātbūtnes, spītīgas neatlaidības 
startos un neizsīkstoša optimisma pat 
tad, ja tik labi nemaz reizēm neveicās 
un uzvarētāju laurus šoreiz plūkt 
neizdevās.

LINDAS ZAĶES foto

Liepkalnē aizvadīts 2009. gada Latvijas atklātais 
klubu čempionāts skijoringā, kurā piedalījās arī 
Ķekavas pagasta pašvaldības atbalstītais motosporta 
klubs „Valdlauči”. No Valdlauču motokluba startēja 
10 ekipāžas, kas aptuveni 100 ekipāžu kopvērtējumā 
klubam izcīnīja godpilno otro vietu.

„Trase bija ļoti slidena un sarežģīta, bet komanda 
bija labi sagatavojusies un spējīga cīnīties, un tas arī 
deva iespēju spraigā cīņā iegūt otro vietu”, vērtē 
Valdlauču motokluba un LaMSF skijoringa komisijas 
vadītājs Zigurds Millers.

Valdlauču motoklubs, kas šogad 14. jūnijā svinēs 
savu 35. dzimšanas dienu, ir viens no aktīvākajiem 
un godalgotākajiem motoklubiem ne vien ziemā, 
bet arī vasaras sacensībās, par ko liels paldies jāsaka 
Ķekavas pagasta pašvaldības, SIA „Firma Millers”, 
SIA „Būve 93” un SIA „Rumba – V” atbalstam.

15. martā notika autoorientēšanās sacensības „Ķekavas 
novada aplis 2009”. Ķekavas pagastu satricināja 21 komandas 
spēkratu rūkoņa, kā arī autobraucēju un viņu pasažieru sajūsmas 
spiedzieni. Garāmgājēju acīs bija manāms smaids, vērojot 
dunoņu pie Ķekavas sporta kluba. 

Ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties sacensībās 
ar jebkuru ielas mašīnu, kurai ir OCTA un tehniskā apskate, 
līdzi paņemot tikai Rīgas rajona karti, fotoaparātu un pulksteni. 
Sacensību dalībnieku vidū bija Ķekavas pagasta iedzīvotāji,  
pagasta pašvaldības darbinieki, Rīgas pilsētas iedzīvotāji, kā 
arī vairāki profesionāli autosporta pārstāvji – pieredzējušais 
autobraucējs Jānis Veilands, auto sporta kluba „Subarupower.lv” 
vadītājs, Subaru club Latvia pārstāvji, portāla i–auto.lv redaktors 
un pieredzējušais tūrisma rallija organizētājs Elmārs Biele. 
Sacensībās piedalījās arī divas ekipāžas, kuru sastāvā bija tikai 
sievietes.

Sacensību trases 12 objekti – gan Ķekavas kultūrvēsturiskie 
pieminekļi un dabas objekti, gan Daugmales ievērojamākās 
apskates vietas un iestādes, gan Baložu pilsētas dome – bija 
jāapmeklē precīzā laikā un jāveic to identiska foto fiksācija.

Ar smaidu var pārvarēt jebkuras ķibeles! 
Kā jau jebkurās sacensībās, arī šajās dalībnieki piedzīvoja 

dažādus kuriozus atgadījumus. Vienai ekipāžai sacensību laikā 
nojuka pulkstenis, cita ekipāža uz mašīnas jumta bija aizmirsusi 
mobilo telefonu, no kura nācās atvadīties. Vairākas ekipāžas 
nomaldījās no trases, izmantojot auto navigācijas ierīces. Citas 
ekipāžas, lai iekļautos laikā, attālumu līdz objektiem pārvarēja, 
šķērsojot dubļu kalnus. 

Vienai komandai pirms pēdējā apskates objekta pat salūza 
automašīnas ritošā daļa, taču tas neliedza finišu sasniegt laikā. 
Savukārt otro ekipāžu ķibeles piemeklēja līdz ar sacensību 
sākumu – vispirms autovadītājs automašīnā ieslēdza atslēgas, citi 

Atvadas no ziemas un rajona spēlēm

Ķekavas novada aplis 2009
dalībnieki palīdzēja nokļūt līdz mājām pēc rezerves atslēgām, un 
viņš ar taksometru pēdējā minūtē pirms starta paguva atbraukt 
uz starta līnijas, vienu no objektiem atrast, izmantojot 1188 
uzziņu tālruņa līniju, un precīzi pieveikt visu trasi laikā, izcīnot 
pirmo vietu sacensībās. 

Apbalvošanā svinīgi tika pasniegti kausi pirmo trīs vietu 
ieguvējiem: 

1. vieta – Ešenvaldu ģimenei, 
2. vieta – Jēkabsonu ģimenei, 
3. vieta – Veilandu ģimenei. 

Veicināšanas balvas saņēma: 
•	 	Ekipāža, kas nebaidījās startēt ar 13. kārtas numuru – Ivars 

Lukaševičs, Guntis Gūtmanis un Arvis Didrihsons. 
•	 	Divas sieviešu ekipāžas – Linda Zaķe un Gundega Jume, 

kā arī Aiga Daubure un Ieva Arāja – Videniece. 
•	 	Divas ekipāžas, kurām ar objektu atrašanu veicās 

vissmagāk – Ģirta Brauera ekipāža un Elmāra Bieles 
ekipāža. 

•	 	Divas kuplākās ekipāžas – Ešenvaldu ģimene, Aigas 
Daubures un Ievas Arājas – Videnieces ekipāža. 

Plānots nākamās auto orientēšanās sacensības organizēt, 
tuvojoties vasarai. Šīs sacensības jau būtu daudz sarežģītākas, 
ar slēptiem kontrolpunktiem, garāku trasi, daudzveidīgāku 
maršrutu, auto veiklības pārbraucieniem un kopīgām ģimenes 
stafetēm. 

Lai izvairītos no tehniskām problēmām, pirms nākamajām 
sacensībām aicinām apmeklēt auto servisu, kā arī līdzi ņemt 
lielāku humora devu!

LĪVA BENETE,
Ķekavas pagasta pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Motosporta klubam „Valdlauči” – 
Latvijas mēroga sudrabs

Jautrā stafete: Ķekavas pašvaldības pagaidu administrācijas 
vadītāja 1. vietnieks Sergejs Seņkāns šoreiz nevada, bet velk...

Mūsu komandu ar citām sajaukt nav iespējams

Līdzi aizejošajai ziemai steidzas telpiskās 
plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis

Ziemas “golfa” stratēģiju apsver mūsu pašvaldī bas 
pagaidu administrācijas vadītājs Andris Krūms 

Brīdis pirms starta Sacensību uzvarētāji – Ešenvaldu ģimene

Ķekavas florbolisti 
iekļūst pusfinālā!
Ķekavas florbolisti turpina cīņas par 

3. vietu Latvijas čempionātā ar florbola 
komandu “Rubene”.

Cīņa turpināsies līdz 3 uzvarām. Novēlam 
mūsējiem gribasspēku, pacietību, sportisko 
azartu cīņās par medaļām.

LINDA ZAĶE


