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Izdzert no zemes to krāsu, to smaržu,
kas tikai manā ziedā var ziedēt, –

ar saknēm, ar sirdi to vienīgo garšu,
ko puķes un koki, un stādi prot

savā dzīvē tik vienkārši izdzīvot!
(L. Brīdaka)

Ķekavas novadā 
2012. Gada JŪLIJā

Ķekavas pagastā 
80 gadu jubileju svin 

Irēna Lapiņa.

Baložu pilsētā
90 gadu jubileju svin

Zina Zajančkovska.
Daugmales pagastā 

80 gadu jubileju svin
ausma klūga.

sveicam

Lai kopīgs ceļš 
kā stipra dzija  

Caur visu mūžu 
klusi stīdz,  

Lai mīlai nenākas 
teikt: “bija”,  

Lai saule vienmēr 
nāk jums līdz!

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2012. gada jūnijā
salaulāti

edgars mašals un sandra subre,
sergejs meļņikovs un viktorija žabina,

vladimirs Ruseckis un 
karīna smorecka,

Reinis tauriņš un līga Zaumane,
kaspars amons un Dina Balode 

(katlakalna ev. lut. draudzē),
Jānis krusts un sabīne vorslova 

(katlakalna ev. lut. draudzē).

apsveiCam!

Laime ir ligzdā, kur daudz bērnu, 
kur draudzīgi dala azaidu  

un kopīgi pārdzīvo bēdas un priekus. 
Un, ja jūs tam neticat, paklausieties 

gavilējošās putnu balsīs,  
kas atskan plaukstošā pavasara mežā.

(kārlis skalbe)

Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

2012. gada jūnijā
reģistrēti jaundzimušie

aleksandra trautmane,
alekss gržibovskis,

annika karolīna kalvāne,
Daniels minevičs,
Dāvids Rudakovs,
elizabete pizāne,

elza strumpmane,
gabriela kalniņa,

greisa kristiāna kante,
gustavs Šnitkus-vetošņikovs,

ieva gabriela kažmere,
mārtiņš Dombrovskis,

Rihards grīns,
Robins elmeris,

viktorija teremova.
sirsnīgi sveicam mazuļus un viņu 

vecākus!

līdzjūtības
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds 

Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas, 
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst 

Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Ķekavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā 2012. gada jūnijā

reģistrēti mirušie
anastasija pekše (1915),

andrejs platmalnieks (1974),
antoņina upīte (1915),
ausma Bukele (1928),
gaļiņa sosņina (1926),
ilmārs indrikovs (1947),

ivars Daukšts (1961),
Juris aleksāns (1955),
kurts Norberts (1934),

Ņina vītola (1930).

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Kā putni aiziet dusēt 
gar vakara meža malu,
Tā mūsu mīļie aiziet – 

 uz kluso mūžības salu.
Paliek vien dvēseles gaisma.

skumjās esam kopā ar mūsu kolēģi 
aiju āri, mūžībā aizvadot 

savu dzīvesdraugu 
ilmāru indrikovu.

Ķekavas novada 
pašvaldība

pateicības
skumju brīžos neatsverams ir līdz-

cilvēku atbalsts un palīdzība... Tāpēc 
izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kas 
skumju brīdī bija kopā ar mums, mūžības  
ceļos aizvadot Ilmāru Indrikovu.

Īpaši paldies par sniegto atbalstu  
atvadu rīkošanā sakām Ķekavas novada 
pašvaldības kultūras aģentūrai un Ķeka-
vas novada pašvaldībai. 

Ilmāra ģimene 

sirsnīgs paldies visiem, kas skumju 
brīdī juta līdzi, sniedza atbalstu un bija 
kopā ar mums, aivaru stikutu pēdējā 
gaitā izvadot. 

Īpaša pateicība Baložu pilsētas pārval-
dei un Ķekavas novada domei par palī-
dzību atvadu ceremonijas organizēšanā. 

Ģimene un piederīgie

sveicam paziņojums par automašīnu atsavināšanu
Ķekavas novada pašvaldība atsavina šādas automašīnas:
• Renault Megane, 1997. izlaiduma gads, šasijas nr. vF1La0F0G17250941, valsts nr. dd 5740. 

nosacītā cena – Ls 170 (viens simts septiņdesmit latu);
• ZIL 130 AC 40, 1973. izlaiduma gads, šasijas nr. 864315, valsts nr. Cv 1444. nosacītā cena – 

Ls 350 (trīs simti piecdesmit latu);
• Renault Megane, 1996. izlaiduma gads, šasijas nr.vF1Ba0e0514913695, valsts nr. FG 6863. 

nosacītā cena – Ls 160 (viens simts sešdesmit latu).
Iegūt plašāku informāciju par automašīnu stāvokli un vienoties par to apskati iespējams, iepriekš 

sazinoties pa tālruni 29334115. 
sludinājumi publicēti Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un 

Rīgas Apriņķa Avīzē 2012. gada 10. jūlijā. 
Interesentus lūdzam vērsties ar iesniegumu Ķekavas novada pašvaldībā līdz 2012. gada 17. jūlijam.  

Ja būs pieteikušies vairāki pircēji, Ķekavas novada pašvaldība rīkos izsoli.

galDNieCīBa MežMAļI 
valDlaučos pieDāvā DaRBu 

lakotājam-krāsotājam, krāsotāja palīgam. 
tālr. 29247201 (andris)

Darbs

as PUTNU 
FABRIKA ĶeKAVA

vienmēr ir lepojusies ar lielu un 
profesionālu kolektīvu.

Šobrīd aicinām mums pievienoties:

lauksaimNieCīBas stRāDNiekus (-Ces) 
pie putNu ĶeRŠaNas

prasības
• vēlama praktiska darba pieredze. 
• Fiziskā noturība, koncentrēšanās spējas,  

precizitāte.
• valsts valodas zināšanas.
• atbildīga un godprātīga attieksme pret 

darbu. 

piedāvājam
• Padarītajam darbam atbilstošu atalgojumu.
• sociālās garantijas.
• Iespēju strādāt vienā no lielākajiem pārti-

kas produktu ražošanas uzņēmumiem.

sazināsimies tikai ar pretendentiem, kuri 
tiks uzaicināti uz pārrunām.

Pieteikties: CV lūdzam sūtīt – 
vakances@pfkekava.lv 

vai pa faksu – 67874001, 
vai pieteikties personīgi. 
Tālr. uzziņām: 67874016.

kaPusvēTkI 2012. Gadā
Doles-Ķekavas 
ev. lut. DRauDZē
Ķekavas kapos – 29. jūlijā 15.00, 
doles kapos – 5. augustā 13.00,
Mellupu kapos – 5. augustā 15.00,
Ratnieku kapos – 5. augustā 16.30,
Čandaru kapos – 12. augustā 14.00,
Bramberģu kapos – 12. augustā 16.00,
Jaunajos Ķekavas kapos – 
19. augustā 12.00,
katlakalna kapos – 19. augustā 12.00.

Rīgas sv. alBeRta 
Romas katoļu DRauDZē
Pleskodāles kapos – 22.jūlijā 15.00, 
Ziepniekkalna kapos 5.augustā 14.00,
Ķekavas kapos – 19. augustā 14.00, 
katlakalna kapos – 26. augustā 14.00. 

papildu cilvēkresursi it jomas attīstībai
pilnveidojot informācijas tehnoloģiju jomu un nodrošinot tās veiksmīgu darbību Ķeka-

vas novada pašvaldībā, šobrīd pašvaldība turpina īstenot eiropas sociālā fonda (esF) pro-
jektu, kura ietvaros tā ar esF finansējumu papildus esošajiem it cilvēkresursiem piesaistī-
jusi datorspeciālistu.

Īstenojot projekta mērķus, vecākais datortīklu administrators projekta laikā nodrošina centrali-
zētu atjauninājumu uzstādīšanu, nodrošina attālinātu datoru drošības uzraudzīšanu, tā ļaujot ietau-
pīt laiku, līdzekļus un cilvēkresursus. Projekta ietvaros ir plānots veikt Ķekavas novada pašvaldības 
IT sistēmas iekšējo auditu.

Par projekta Speciālista piesaiste Ķekavas novadam īstenošanu Ķekavas novada pašvaldība 
2010. gada 26. novembrī noslēdza vienošanos nr. 1dP/1.5.3.1.0/10/aPIa/vRaa/058/110 ar valsts 
reģionālās attīstības aģentūru. Projekta rezultātā tiek stiprināta Ķekavas novada pašvaldības kapa-
citāte. Projekts tiek īstenots ar 100 % eiropas sociālā fonda finansējumu.

uzklausīšanas sanāksme par sia Art Tehno ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifa projektu Baložu pilsētā

2012. gada 12. jūlijā plkst. 12.00 Pērkona ielā 5, Baložos, Ķekavas novadā, sabiedrisko pak-
alpojumu regulēšanas komisija rīkos uzklausīšanas sanāksmi par sIa Art Tehno iesniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Baložu pilsētā, Ķekavas novadā.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa tālruni vai e-pastu līdz 2012. gada 11. jūlijam (kontakt-
persona dace Burtniece - tālr. 67097271, dace.burtniece@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar sIa Art Tehno iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu kopsavilkumu 
var sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vietnē http://www.sprk.gov.lv sadaļā Sākumlapa – 
Licences – Ūdenssaimniecība – Tarifi – Iesniegtie tarifu projekti.

uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas 
sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

IEGuLDĪjuMS TAVĀ NĀKOTNē  

vēlam veselību, izturību un 
dzīvesprieku!


