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Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdien, 6. jūlijs, 2010

Sveicam
Ir labi noliekties pār mazu gultas vietu,
Kur lielās dzīves sākums klusi dus...

Līdzjūtības
Reiz pienāk diena – nelūgta un skarba,
Kad sirdī dziļi smeldz un sāp...

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2010. gada JŪNIJĀ reģistrēti
jaundzimušie

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2010. gada JŪNIJĀ
reģistrēti mirušie

Ainārds Plešņa,
Alisa Lapina,
Alise Pirjalova,
Anna Bunclere,
Artūrs Bubnovs,
Edmunds Podskočijs,
Jānis Podskočijs,
Laura Pavasare,
Ralfs Rudzinskis,
Māris Rutks,
Markuss Everts Straume,
Jānis Šimfs,
Marija Šiškova,
Reinards Karakuļko.

Ārija Kārkliņa (dz.1937. g.),
Benita Buna (dz.1953. g.),
Biruta Muceniece (dz.1932. g.),
Emīlija Teivāne (dz.1940. g.),
Gunta Tomihina (dz.1959. g.),
Ivars Kažoks (dz.1944. g.),
Ludmila Barkāne (dz.1922. g.),
Pēteris Jakovļevs (dz.1937. g.),
Rudīte Mellenberga (dz.1942. g.).

Ķekavas novada Dome sirsnīgi
sveic mazuļus un viņu vecākus!

Ar tālēm tāles sarunājas,
Aiz gada nāk un aiziet gads.
Var nogurt kājas, nogurt rokas,
Bet sirds lai nenogurst nekad.

Ķekavas novadā JŪLIJĀ
80 gadu jubileju svin
Ķekavas pagastā

Alma Masāne,
Antons Jurģelis,
Elizabete Zandberga,
Gaida Štrause,
Lidija Māliņa,
Maiga Kiste,
Marija Farafonova,
Valentīna Tarejeva.

Daugmales pagastā
Stefanija Pimbere,
Voldemārs Ozoliņš.

Baložu pilsētā
Zenta Veise.

Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku, gaviļniekus sveic
Ķekavas novada Dome!

Par karstā
ūdens padevi

SIA Ķekavas nami informē,
ka apkures katlu iekārtu remonta dēļ
no 19. līdz 26. jūlijam nebūs karstā ūdens
dzīvojamajās mājās Ķekavā, Gaismas ielā 19 –
mājās Nr. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
SIA Ķekavas nami administrācija

Tehniskā apskate
traktortehnikai
Traktortehnikas un tās piekabju valsts
tehniskās apskates 2010. gadā:
 20. augustā 10.00 - Ķekavā,
Serviss Dole teritorijā;
 20. augustā 13.00 – Plakanciemā,
pie bijušā kluba;
 25. augustā 12.00 – Daugmalē,
pie bijušajām darbnīcām.
Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūras
tālrunis uzziņām – 67613821.

Ķekavas novada Dome
izsaka līdzjūtību tuviniekiem.
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaroja sirds.
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
mūsu jaukajai audzinātājai
Sandrai, māmiņu smiltājā pavadot.
PII Avotiņš grupas Mākonīši
bērni un vecāki.
Tajās lapās, ko mūžības
Vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...
Izsakām līdzjūtību Rutas Koknēvičas
tuviniekiem, viņu kapu kalniņā guldot.
Ķekavas ambulances kolektīvs

Kapu svētki

Doles-Ķekavas Ev. lut. draudzes Kapu svētki
ĶEKAVAS kapos
25. jūlijā plkst. 15.00
DOLES kapos
1. augustā plkst. 13.00
MELLUPU kapos
1. augustā plkst. 15.00
RATNIEKU kapos
1. augustā plkst. 16.30
ČANDARU kapos
8. augustā plkst. 14.00
BRAMBERĢU kapos
8. augustā plkst. 16.00
KATLAKALNA kapos
15. augustā plkst. 12.00
Katoļu draudzes Kapu svētki
KATLAKALNA kapos
22. augustā plkst. 14.00
ĶEKAVAS kapos
29. augustā plkst. 14.00
Doles-Ķekavas ev. lut. draudzes padome

Par Domes sēžu
izrakstiem

Izraksti no Ķekavas novada Domes sēdes
protokola tiek izsniegti, sākot ar piekto dienu pēc
Domes sēdes norises.
Izrakstus var saņemt Ķekavas novada pašvaldības Administratīvajā daļā, 17. kabinetā –
Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā, Ķekavas novadā.
Ķekavas novada pašvaldība

Pateicība

Paldies Ķekavas novada pašvaldībai un Sociālajam dienestam par sniegto atbalstu, lai Ķekavas
novada iedzīvotāji, kuri cietuši komunistiskā genocīda represijās, varētu doties uz piemiņas vietām
Ziemeļvidzemē.
Represēto vārdā,
Didzis Gaņģis.

Par sludinājumu
ievietošanu
Ikviens Ķekavas novada iedzīvotājs turpmāk varēs ievietot bezmaksas privātsludinājumu Ķekavas novada interneta mājas lapā
www.kekavasnovads.lv sadaļā Sludinājumi.
Ķekavas novada pašvaldība

Par darbu vēlēšanu iecirkņu komisijās

Ķekavas novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties kandidātus darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās
10. Saeimas vēlēšanām 2010. gada 2. oktobrī.
Kandidātam jāatbilst Centrālās vēlēšanas komisijas instrukcijas Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados 4. punkta prasībām:
4. Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
4.1. kurš prot latviešu valodu;
4.2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
4.3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu sarakstu iesniegšanai;
4.4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
4.5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot 1. punkta pirmajā
un otrajā apakšpunktā minētajos gadījumos;
4.6. iecirkņu komisijas locekļiem tiek izsniegtas Centrālās vēlēšanu komisijas izgatavotas vienota parauga
apliecības.
Komisijas locekļa kandidāta pieteikumu iesniegt Ķekavas novada pašvaldībā 1. kabinetā pie sekretāres
līdz 2010. gada 30. jūlijam.
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Videniece ( tālr. 20217066).

Paldies par palīdzību!

Atsaucoties Pļavniekkalna skolas direktores aicinājumam, biedrība Solis tuvāk no
29. maija līdz 19. jūnijam rīkoja labdarības
akciju, lai ķekavietim Artim veiktu ļoti nepieciešamas, bet dārgas ģenētiskas analīzes.
Labdarības akcijā lielu atbalstu sniedza Ķekavas novada iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki, Ķekavas novada Domes deputāti,
kopā saziedojot 822,01 latu.
Arta māmiņa un biedrība Solis tuvāk no
sirds pateicas visiem, kas palīdzēja ar ziedojumiem un labiem vārdiem, kā arī Jurim
Jerumam un akcijā iesaistītajiem VSIA Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas
speciālistiem, kuri nodrošināja mazajam Artim
finansiāli atvieglotu analīžu veikšanu.
Novēlam mazajam Artim dzīvesprieku
un viņa māmiņai izturību un ticību, jo tepat
blakus ir līdzcilvēki, kuri gatavi atbalstīt un
palīdzēt.
Biedrība Solis tuvāk

Par adrešu
piešķiršanu

Saskaņā ar adresācijas sakārtošanu Ķekavas
novadā, informējam - nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas šādās dārzkopības kooperatīvajās sabiedrībās: Ainavas, Ausma, Aviators, Buras, Dzintars, Jenči, Lāčplēsis, Pļavas,
Radiotehnika, Restaurators, Rožkalni, Tekstilnieks, Teika, Titurga, Veckalni un Ziedonis, ir
piešķirtas adreses.
Lēmumu izrakstus par adreses piešķiršanu vai
maiņu var saņemt Ķekavas novada pašvaldības arhīvā, Gaismas ielā 19, k-9, 30. kabinetā.
Maksa par pakalpojuma sniegšanu – Ls 1,50.
Pieteikumu par izraksta sagatavošanu var pieteikt arī pa tālruņiem 67935803 vai 28648290.
Arhīva darba laiks:
Pirmdien 8.00 – 18.00
Otrdien 8.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 17.00
Ceturtdien 9.00 – 19.00
Piektdien 8.00 – 14.00 (bez pārtraukuma)
Pusdienas pārtraukums 13.00 – 14.00.
Ķekavas novada pašvaldība

