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ĶEKAVA. 14.JŪNIJS. ATCERES BRĪDIS...

KOPĀ SVĒTKOS UN IKDIENAS GAITĀS
Vasara ir pilnā plaukumā, visiem kopā
aizvadīti Līgo svētki, bet martā ievēlētajai
pagasta padomei šajā periodā aizritējušas arī 100
pirmās darba dienas. Cik daudz esam paguvuši
izdarīt? Simt dienas ir bijis sākums saskarsmes
veidošanai, katrs deputāts nāk ar savām
idejām, pieredzi, savu skatījumu uz pagasta
dzīvi. Domāju, ka sākam rast kopīgu valodu.
Par darbiem esam jau informējuši katrā „Mūsu
Ķekavas” numurā un darīsim to arī turpmāk. Visi
aizsāktie projekti turpinās, daži – kā, piemēram,
asfaltēšanas darbi Valdlaučos, celiņa izbūve uz
sporta namu pabeigti. Tūlīt strādnieki ķersies
klāt celiņa veidošanai gar Ķekavas vidusskolu,
asfaltēšanas darbiem pie pasta. Pašlaik pagasta
teritorijas sakārtošanu uzskatām par būtisku, jo
pēc komunikāciju izbūvēšanas jāsakārto vide.
Nodoti sabiedrības apspriešanai vairāki projekti,
saņemtas pozitīvas atsauksmes. Ir arī iebildumi,
bet tas ir loģiski un pat priecē, jo liecina par
iedzīvotāju ieinteresētību un aktīvu līdzdalību.
Apspriešanai un pārstrādāšanai vēlreiz
nodoti dzīvnieku turēšanas noteikumi, par
kuriem arī saņemti dažādi ierosinājumi. Ceru,
kopīgiem spēkiem izdosies izstrādāt tādu
kārtību, kas būs saprotama un pieņemama

Dz. Maļinovska jahtu ostu aprīkojuma ražošanas līdera “Marinetek” ražotnes atklāšanā Ķekavā
kopā ar Somijas un Itālijas ﬁrmu pārstāvjiem

iedzīvotāju vairākumam.
Nu jau aizvadīts skaistais izlaidumu laiks.
Lielāki un mazāki bērni – no bērnudārza līdz
vidusskolniekiem - katrs pārkāpis kādu būtisku
dzīves posma slieksni. Lai veicas katram savā
nākamajā pakāpienā! Bija patīkami redzēt,
ka visās izglītības iestādēs ar absolventiem

kopā šajās dienās bija ģimenes, vecāki un
vecvecāki, kuriem nav vienaldzīga savu bērnu
un mazbērnu turpmākā izvēle, jauna dzīves
ceļa sākums. Pagasta padome piešķīra balvas
četriem labākajiem vidusskolas absolventiem –
Ansim Gardam, Lienei Šulcei, Santai Vanagai,
Artūram Sedliņam. Mēs tikai priecātos un
pagasts no tā nebankrotētu, ja visiem 22 absolventiem būtu bijušas apbalvojuma cienīgas
sekmes. Paldies skolotājiem!
Šajās dienās sācies saspringts posms
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem. Esam gandarīti par mūsu kolektīvu
augstajiem rezultātiem – liela mūsējo saime
svētku gājienā soļos ar Ķekavas karogu. Īpašs
paldies pedagogiem, kas ieguldījuši milzīgu
darbu šo panākumu kaldināšanā – Dainai
Zozuļai, Irisai Gailei, Ingai Lagzdiņai, Daigai
Rozentālei. Arī šis pasākums nebūtu iespējams
bez vecāku atbalsta.
Tikai tā – visi kopā – mēs varam panākt
vairāk un padarīt un labāk. Lai kopības izjūta
vieno pagasta ļaudis ne vien svētkos, bet arī
ikdienas gaitās!
DZINTRA MAĻINOVSKA,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja

VASARA – DARBU LAIKS
Nav laika atpūsties! Tradicionālais cilvēku
at vaļinājumu laik s pašvaldības dzīvē ir
karstākais darbu laiks. Iedzīvotājiem tāpat ir
dažādas vajadzības, un līdz rudens lietavām
jāpagūst pabeigt visus paredzētos un iesāktos ar
celtniecību un pagasta labiekārtošanu saistītos
darbus.
Pēdējā pagasta padomes sēdē pēc ilgām
diskusijām un dažādu viedokļu uzklausīšanas
deputātu vairākums nobalsoja par ļoti svarīga
projekta realizēšanu - kanalizācijas spiedvada
izbūvi no Ķekavas uz Rīgu. Projektā iesaistītas 18
pašvaldības un Eiropas nauda, un alternatīvas
mums nav. Tāpēc pārsteidza tas, ka tik svarīga
lēmuma pieņemšanā, balsošanā atturoties,
nepiedalījās gandrīz puse deputātu. Domāju,
ka tā ir izvairīšanās no atbildības. Kāpēc tad mēs
esam ievēlēti?
Izpildot iedzīvotāju vēlmes, sagatavoti vairāki
projekti – sociālā dienesta ieejas pārbūvēšanai
tā, lai veciem ļaudīm nebūtu jācīnās ar augstiem
pakāpieniem; pašvaldības ieejas rekonstrukcijai,
sabiedrisko tualešu izbūvei pie autobusa
galapunkta un Doles tautas namā. Atbildot
uz Ķekavas 6. un apkārtējo māju iedzīvotāju
vēstuli ar daudziem desmitiem parakstu sakarā
ar autotransporta kustības ierobežošanu gar
6. māju, varu paskaidrot sekojošo: braucamo
daļu pilnībā slēgt un norobežot ar dekoratīviem
elementiem, kā ierosina iedzīvotāji, nevaram
gan tāpēc, ka piebraukšana ārkārtas situācijās

nepieciešama apkalpojošajiem un speciālajiem
dienestiem, gan tāpēc, ka sāksies bērnudārza
„Ieviņa” celtniecības darbi. Tomēr iedzīvotāju
ērtībai un drošībai ceļš gar 6. māju tiks noteikts
par gājēju ceļu, izliekot atbilstošas ceļu
satiksmes zīmes. Lūdzu autobraucējus to ņemt
vērā! Es no savas puses atvainojos iedzīvotājiem
to pagasta amatpersonu vietā, kuras, uzklausot
viņus šī ceļa sakarā, bija atļāvušās nekorektus
izteikumus un apšaubāmas asprātības.
16. mājas iedzīvotāji sūdzējās par ilgstoši
nesakārtotu bērnu rotaļlaukumu. Tagad, kad
lasāt šīs rindas, tas jau ir kārtībā. Paldies par
aizrādījumu. Pagasta dienestiem gan tas bija
jāierauga pašiem, un turpmāk prasīšu stingrāku
atbildību par to darbu.
Par atbildības mēriem lēmām arī pēdējā
administratīvās komisijas sēdē. Deviņi cilvēki
saņēma sodu par pases nevērīgu glabāšanu,
kā rezultātā šis svarīgais dokuments gada laikā
atkārtoti nozaudēts. Varu tikai brīnīties, cik
bezatbildīgam jābūt cilvēkam, lai ar viņu tā
varētu notikt. Sods par pārkāpumiem tika uzlikts
arī pieciem nepilngadīgajiem. Tas ir pietiekami
nopietns skaits, lai būtu pamats satraukumam
un atgādinājumam vecākiem: vairāk sekojiet
savu bērnu gaitām. Jūs esat atbildīgi par
viņu audzināšanu un arī par drošību. Vasara ir
dažādu vilinājumu laiks - velosipēdi, mopēdi
un pat motocikli, peldēšanās. Brīdiniet bērnus
par iespējamajām briesmām uz ceļa un ūdeņos,

bet vislabāk – maksimāli daudz esiet ar viņiem
kopā. Arī aizvadītajā mēnesī bija pasākumi,
kuros man būtu gribējies redzēt vairāk bērnu.
Tā tas bija 14. jūnijā, kad pie komunistiskā
terora upuru piemiņas akmens atnākušos
jaunākās paaudzes pārstāvju varēja uz vienas
rokas pirkstiem saskaitīt. Neredzēju tur arī
mūsu skolu pedagogus. Acīmredzot viņi pārāk
maz ir runājuši ar bērniem par latviešu tautas
vēstures svarīgākajiem brīžiem, par kuriem
jaunā paaudze nedrīkstētu aizmirst.
Brīvas vietas bija arī pašvaldības ﬁnansētajā bērnu ekskursijā. Ja vecāki bieži vien
sūdzas, ka nav naudas, lai bērnus kaut kur
aizvestu, tad, manuprāt, vajadzētu vairāk
izmantot tās iespējas, kas pagastā tiek dotas:
par šo ekskursiju nav jāmaksā ne santīms.
Ekskursijas notiks katrā vasaras mēnesī, sekojiet
informācijai un posiet bērnus ceļā.
Diemžēl pagaidām nav iespēju palīdzēt
tiem vecākiem, kas nāca uz pašvaldību un
konkrēti pie manis ar lūgumu palīdzēt vasarā
atrast bērniem kādu algotu darbu. Darba vietu
piedāvājums atkarīgs no pagasta uzņēmējiem,
ar kuriem ceram rast sadarbības variantus
šajā jomā. Tāpēc griežos pie uzņēmējiem: ja
ir iespējams kaut vai uz neilgu laiku dot darbu
kādam pusaudzim, lūdzu atsaucieties!
Ar cieņu, IGORIS MALINAUSKAS,
pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks
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GADSIMTU
TRADĪCIJA
Dziesmu un deju svētki ir tradīcija, kas
mūsu valstī ir izdzīvojusi cauri gadu simtiem.
Dziesmu svētkus katrs izjūt īpaši. Mūziķiem,
kora dziedātājiem un dejotājiem tie saistās
ar daudziem nopietniem mēģinājumiem,
koncertiem, skatēm un kopības izjūtu gan uz
Mežaparka lielās estrādes, gan deju laukumā,
un šis mākslas garīgais spēks paceļ mūs pāri
pelēkai ikdienai. Tie, kas dzied, dejo un spēlē,
kļūst garīgi bagāti un radoši cilvēki.
No 27. jūnija līdz 3. jūlijam Rīgā pulcēsies
IX Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētku dalībnieki no visas republikas. Tie būs
35003 bērni un jaunieši, kas pārstāv 1402
kolektīvus. Lielākā daļa no viņiem tradicionāli
ir 15 000 dziedātāji no 368 koriem, 14 667 deju
lielkoncerta „Ritums” dejotāji no 721 kolektīva.
Svētkos pulcēsies arī 45 pūtēju orķestri ar
1480 dalībniekiem, 990 deju uz veduma
„Spēlēju, dancoju” dejotāji, 790 folkloras
kopu dalībnieki, 711 profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi Amatu dienā, 574 mūsdienu
deju programmas dalībnieki, 300 mākslas
un 280 teātru programmu dalībnieki, kā arī
167 tautas mūzikas koncerta dalībnieki un 63
simfoniskā orķestra dalībnieki, kuri muzicēs
Doma laukumā.
Svētkiem rūpīgi gatavojās un grūtos
pārbaudījumus skatēs sekmīgi izturēja mūsu
pagasta izglītības iestāžu un kultūras nama 11
kolektīvi – 275 dalībnieki:
●
PII „Ieviņa” deju kolektīvs „Ieviņa”, vad.
Daina Marija Zozuļa;
●
Pļavniekkalna sākumskolas deju kolektīvs
„Pie Daugavas”, vad. Daina Marija Zozuļa;
●
Ķekavas kultūras nama 2 deju kolektīvi
„Daina”, vad. Daina Marija Zozuļa;
●
Ķekavas vidusskolas 4 deju kolektīvi
„Ķekaviņa”(1. -2. klašu, 3. – 4. klašu,
5. - 5. klašu, vidusskolas), vad. Irisa Gaile;
2 kori (5. – 9. klašu meiteņu koris, jauktais
koris), diriģente Inga Lagzdiņa;
●
Ķe k av a s m ū z i k a s s ko l a s v i j o l n i e k u
ansamblis, vad. Daiga Rozentāle.
Liels prieks un lepnums par skolas koriem,
kuri skatēs ieguvuši izcilus rezultātus un
izvirzīti piedalīties ﬁnālskatē 29. jūnijā Latviešu
biedrības namā, lai cīnītos par laureātu titulu.
Ķekavas pagasta Dziesmu svētku karoga
vizuālajā noformējumā tika izmantots mākslas
skolas audzēknes Agnese Patmalnieces darbs
„Mezgls”.
Paldies kolektīvu vadītājiem par lielo
darbu svētku repertuāra iestudēšanā! Paldies
visiem, kuri aktīvi iesaistījušies šo svētku
sagatavošanā!
ANTOŅINA GRIGALE,
vec. speciāliste izglītības, kultūras,
reliģijas lietu jautājumos

INFORMĀCIJA

VIEDOKLIS

KO LĒMA PAGASTA PADOME
Par sociālo palīdzību
17. jūnijā pagasta padomes sēdē pie šķirts sekojošs finansējums: pabalsts ugunsgrēka seku novēršanai – 500 lati, pa balsti
par pagaidu sabiedrisko darbu veik šanu –
40 lati, 15 maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā virtuvē – 279.30 lati, četri
izdzīvošanas pabalsti – 160 lati, zobu protēžu
iegādei trīs cilvēkiem – 150 lati, pabalsti malkas
iegādei pieciem cilvēkiem – 150 lati, pabalsti
medicīnas pakalpojumu kompensēšanai 63
cilvēkiem – 1751.66 lati.

Par turpmāko piedalīšanos
investīciju projektā
Uzklausījusi un izvērtējusi Vides ministrijas Investīciju departamenta amat personu
skaidrojumu un tehnisko viedokli attiecībā
uz Ķekavas pagasta padomes ierosinājumu
grozīt tehnisko risinājumu investīciju projektā
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas
upju baseinos” par spiedvada izbūvi no
Ķekavas uz Rīgu, pieņemts lēmums piedalīties
projekta turpmākajā īstenošanā un pilnvarot
pagasta padomes priekšsēdētāju parakstīt
attiecīgos līgumus.

Par izmaiņām administratīvajā
komisijā
Pamatojoties uz personisko iesniegumu,
no administratīvās komisijas locekļa pienākumiem atbrīvots deputāts Pēteris Geks.

VAI DIVI IR LABĀK NEKĀ VIENS?
PĀRDOMAS PAR ĶEKAVAS SĀKUMSKOLAS PROJEKTU

Par finansējuma piešķiršanu no
pagasta budžeta līdzekļiem
Nolemts piešķirt sekojošu finansējumu:
PII „Ieviņa” mēbeļu iegādei – 7000 lati, PII
„Zvaigznīte” mēbeļu iegādei – 1200 lati, mazlietota piekabju paceļamā tipa groza iegādei –
15 000 latu, deju grupu „Zīle” un „Sidrabaine”
dalībai festivālā Vācijā – 1000 lati, PII „Zvaigznīte”
papildu grupas atvēršanai – 6800 lati, deju
grupas uzņemšanai no Č īles Tautas deju
festivāla ietvaros – 100 lati.

Par nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi
Nekus t amā īpašuma no dok ļa atlaide
25% apmērā piešķirta Katlakalna evaņģēliski
luteriskajai baznīcai uz tās īpašumā esošo
zemi.

Par vēlēšanu komisijas
apstiprināšanu
Ķekavas pagasta vēlēšanu komisijā ievēlēti:
Aija Āre, Irēna Auziņa, Antoņina Grigale, Ainārs
Rozītis, Sandra Smiltniece, Lelde Usāne, Silvija
Zaķe.

Par piekrišanas atļaujām
komercdarbībai
Dotas piekrišanas atļaujas komercdarbībai
SIA “Golden Time”, SIA „AIVVA”, SIA „Ajers”,
i n d i v i d u ā l a j a m ko m e r s a n t a m „ B a r h a t ”,
SIA „Karmēlija”, SIA „JASS”.

KO DARA “OLEKTE”?
Kopš pagājušā gada pašvaldības uzņēmums „Olekte” turpina savu apsaimniekotāja
darbu Valdlaučos un Rāmavā kā sabiedrība
ar ierobežotu atbildību. Uzņēmums sniedz
pakalpojumus sabiedriskā sektora jomā –
siltumap g ā d e, d ze r amā ū d e ns ap g ā d e,
notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dzīvojamo
ēku un teritorijas apsaimniekošana.
Mēs veicam ne tikai tekošos uzlabojumus
saistībā ar koplietošanas telpu un apgādes
cauruļvadu sistēmu remontiem, bet lieli
izdevumi ir saistīti arī ar kapitālieguldījumiem
dzīvojamās mājās. Būtiskākie darbi un lielākie
izdevumi 2004.gadā saistīti ar:
●
jaunu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju
uzstādīšanu visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Rāmavā un Valdlaučos, kā arī
Valdlauču katlu mājā;
●
siltumtrases rekonstrukciju Valdlaučos
150 metru garumā un jaunas siltumtrases
maģis trāles izbūvi Rāmavā 6 0 metru
garumā;
●
jaunu lietus ūdens savākšanas reņu un
notekcauruļu uzstādīšanu Valdlauču 7.mājas
jumtam;
●
jumtu kapitālajiem remontiem vairākām
dzīvojamām mājām Rudzājos un Rāmavā.
Tuvākajos gados plānoti vairāku kāpņu
telpu, jumtu, cauruļvadu sistēmu remonti
Valdlaučos un Rāmavā, kā arī vairāki lielāki
darbi, piemēram, Valdlauču katlu mājas
automatizācija, elektriskā ﬁltra uzstādīšana
kopējā auk stā ūdens vada ievadā, mājas
„Burtnieki” balkonu remonts, metāla cauruļu
nomaiņa uz plastmasas caurulēm aukstā ūdens
apgādes sistēmās 3 mājās, daļēja apkures
sistēmas cauruļvadu nomaiņa 2 mājās un citi
kapitālā remonta darbi, neskaitot izdevumus
ēku uzturēšanai. Protams, šo darbu realizācijas
apjomi būs atkarīgi no tā, cik apzinīgi iedzīvotāji
veiks komunālos maksājumus.
Valdlauču un Rāmavas ciemu labiekārtošanā
nozīmīgas investīcijas veic arī Ķekavas pagasta
padome. Veikta iekšpagalma ceļa asfaltēšana
pie Valdlauču 6.mājas ar papildus autostāvvietu izveidošanu un gājēju celiņu nomaiņu,

paplašināta brauktuve starp Valdlauču 7.māju
un bērnudārzu „Zvaigznīte”, veikti iekšpagalmu
ceļu uzlabošanas darbi Rāmavā. Ķekavas
pagasta padome ﬁnansēja arī jauna bērnu
rotaļu laukuma būvniecību pie Valdlauču
7.mājas un citus darbus.
Valdlaučos un Rāmavā uzstādīti galda tenisa
galdi, lai paplašinātu bērnu un jauniešu brīvā
laika pavadīšanas iespējas savas dzīvesvietas
tuvumā. Izmantojiet piedāvātās iespējas, bet
reizē arī liels lūgums izturēties saudzīgi un
nebojāt tā saukto „koplietošanas” mantu, lai
mūsu ciemati būtu jauki un sakopti.
Protams, mūsu vēlmes ēku un teritorijas
uzlabošanā bieži vien ir lielākas nekā ﬁnansiālās iespējas. Tā, piemēram, Valdlauči 6.mājai
steidzami nepieciešama ēkas renovācija un
siltināšana ( jumta un sienu paneļu rekonstrukcija), kas pamatota ar 2004.gada beigās
SIA „LBS Konsultants” veikto tehnisko apsekošanu. Šā gada aprīlī-maijā SIA „Olekte” veica
6.mājas iedzīvotāju aptauju par šīs ēkas
remonta darbu nepieciešamību un iedzīvotāju
iespējām piedalīties šo darbu ﬁnansēšanā.
Tika izplatītas kopumā 122 anketas, tomēr
atpakaļ tika saņemts viedoklis tikai no 38
dzīvokļiem. Gandrīz visi atbildējušie uzskata,
ka mājas tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi
jāveic, tomēr vairums nevēlas piedalīties to
ﬁnansēšanā. Vairums atbildējušo uzskata, ka
pietiktu vienkārši ar kāpņu telpu remontu.
Lai plānotu turpmākos kapitālos darbus
Valdlauču 6.mājai, 24.maijā tika organizēta
Ķekavas pagasta padomes Dzīvokļu komisijas
izbraukuma sēde Valdlaučos ar SIA „Olekte”,
būveksperta un iedzīvotāju piedalīšanos.
Par šīs sanāksmes norisi un rezultātiem,
kā arī par SIA „Olekte” darbību iedzīvotāji
var uzzināt uzņēmuma administrācijā
Valdlaučos „Ērgļi - 1”. Iedzīvotāji var iesniegt
savus priekšlikumus ciematu teritorijas un
ēku tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanā
SIA „Olekte” administrācijā vai Ķekavas pagasta
padomē. Uzklausīts tiks ikviens!
SIA “Olekte” valde

Sākumskolas jaunās ēkas sabiedriskā apspriešana ir patreizējās Ķekavas pagasta
padomes demokrātijas izpausme, kas nebija ikdienas sastāvdaļa iepriekšējai pagasta vadībai. Lai arī sabiedrība ir uzticējusi deputātiem tās vārdā realizēt vietējo varu, svarīgos
jautājumos ir jāuzklausa sabiedrības viedoklis. It īpaši, ja šis lēmums ietekmēs sabiedrības
ikdienas gaitas daudzus gadu desmitus. Skolas celtniecība radīs arī ﬁnansiālās saistības
pašvaldībai, jo būvniecības izmaksas bez kredīta ņemšanas nav iedomājamas.
Šie apstākļi liek izvēlēties visoptimālāko sākumskolas projektu gan atrašanās vietas,
gan ikdienas uzturēšanas izmaksu ziņā. Jāņem vērā, ka kredīta saistības apgrūtinās
pagasta iespējas atbalstīt skolas papildus likumos noteiktajam ﬁnansējumam.
Darba partija savā programmā jau pauda viedokli, ka sākumskola jābūvē pie Ķekavas
vidusskolas. Kā ieguvums ir iespēja izmantot kopējās komunikācijas (ūdensvads un
kanalizācija, apkures katls). Tas samazinās celtniecības izmaksas. Ērtības arī vecākiem,
ja bērnus uz skolu ved ar savu transportu. Būs augstāka drošība, jo blakus neatradīsies
Rīgas – Bauskas šoseja.
Kā drauds jāmin, ka sākumskola tiks izmantota, lai risinātu vidusskolas telpu trūkumu.
No šāda skatu punkta labāks risinājums ir atsevišķas sākumskolas ēkas būvniecība,
kaut arī tās būvēšana un turpmākā uzturēšana būs dārgāka, nekā ja tā atrastos blakus
vidusskolas ēkai.
Būtiska iebilde ir projektā piedāvātajiem diviem sporta laukumiem – esošajam un pie
jaunās sākumskolas ēkas. Jaunā sākumskola atradīsies nelielā attālumā no esošā sporta
laukuma pie Ķekaviņas. Ņemot vērā mūsu klimatiskos apstākļus un to, ka vasarā skolas
stadions netiks noslogots, nav racionāli tik tuvu vienai sporta būvei radīt jaunu. Arī no
ekonomiskā viedokļa, labāk ir uzturēt kārtībā vienu sporta laukumu, nevis ļaut nīkuļot
diviem. Ņemot vērā bēdīgo izskatu, kādā ir esošais sporta laukums, ir bažas, ka jaunais
sporta laukums ātri viens sasniegs vecā izskatu.
Abu skolu telpu problēmas ir izaicinājums, lai domātu par kompleksu šī jautājuma
risinājumu – sākumskolas ēkas būvniecību un vidusskolas ēkas paplašināšanu.
Deputāte LIENE VĪTOLA

PAZIŅOJUMI
Saskaņā ar Ķekavas pagasta padomes 20. maija lēmumu nodota sabiedriskajai
apspriešanai un atzinuma saņemšanai zemju izmantošanas grozījumu 1. redakcija
Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam.
Teritorijas zemju izmantošanas grozījumu 2. posma sabiedriskā apspriešana tiek
organizēta laika posmā no 1. jūnija līdz 8. jūlijam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Ķekavas kultūras namā 5. jūlijā
pulksten 18.
Teritorijas zemju izmantošanas grozījumu 1. redakcija apskatāma un rakstiskus
priekšlikumus var iesniegt sabiedriskās apspriešanas laikā Ķekavas pagasta padomē,
Gaismas ielā 19, Ķekavā, padomes darba laikā.
Ķekavas pagasta būvvalde

Ķekavas pagasta padome izsludina atklātu konkursu uz Ķekavas pagasta pašvaldības SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” valdes priekšsēdētāja amatu.

Prasības pretendentiem/ēm :
augstākā vai vidējā tehniskā izglītība ar vispārējās vai ceļu būvniecības specializāciju,
LR likumu un normatīvo aktu pārzināšana komercdarbības (uzņēmējdarbības) jomā un
prasme to pielietošanā praktiskajā darbā,
- Darba likumdošanas pārzināšana un prasme kārtot darba tiesiskās attiecības starp
darba devēju un darbinieku atbilstoši Darba likuma prasībām,
- profesionālās prakses apliecinoši dokumenti (licence, sertiﬁkāts, atsauksme no pēdējās
darba vietas),
- profesionālā prakse ne mazāk kā 3 gadi,
- labas organizatora spējas un pieredze darba kolektīva vadīšanā,
- labas komunikācijas spējas, precizitāte un atbildības izjūta,
- B autovadītāja apliecība.
Pieteikums, CV un dokumenti par izglītību (kopija) jāiesniedz vai jānosūta uz adresi:
Ķekavas pagasta padome, Ķekava, Gaismas iela 19/9, 8.kabinetā sekretārei-lietvedei līdz
2005.gada 22.jūlijam ieskaitot. Uzziņas tālr. 9110872, Brigita Aužele.
-

Cienījamie lauksaimnieki!
●

●

●

Atgādinājumam daži nozīmīgi datumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko darbību:
līdz 10.jūlijam iesniedzama tiešās tirzdniecības kvotu ceturkšņa atskaite par
kvotu izpildi 1.ceturksnī (aprīlis, maijs, jūnijs) – iesniedz Piena kvotu departamentā
Lauksaimniecības datu centrā Rīga, Citadeles iela 3, LV-1010;
līdz 15.jūlijam varat iesniegt iesniegumu Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā
pārvaldē, Ogrē, Brīvības ielā 40, LV-5001, lai saņemtu tiešo maksājumu par iepriekšējā
gadā realizēto piena tonnu kvotu ietvaros;
līdz 1.augustam tiem, kuri iesnieguši iesniegumu vienotā platību maksājumu
saņemšanai, laukaugu, pastāvīgām pļavām un lopbarības platībām jābūt vismaz
vienu reizi nopļautām vai noganītām, zālei novāktai vai sasmalcinātai un izkliedētai.
D.Kārkliņa,
pagasta lauksaimniecības jautājumu koordinatore

CEĻOJUMS

SKAISTA MŪSU ZEME DZIMTĀ...
Par to vēlreiz pārliecinājāmies 16. jūnijā, Katlakalna bibliotēkas lasītājiem dodoties ekskursijā uz Alūksni.
Pirmā apstāšanās mūsu maršrutā bija Gaujiena – Jāzepa Vītola memoriālais muzejs „Anniņas”, aplūkojām baronu Vulfu muižas kompleksu un Livonijas pilsdrupas. Bija patīkami vērot skolas
bērnu rosību, apkopjot plašo teritoriju.
Alūksnē mūsu ceļa mērķis bija Bībeles muzejs – unikāla ekspozīcija Eiropas mērogā, kuru nesen apmeklējusi arī Latvijas prezidente un Eiropas valstu diplomāti. Cieņu izraisīja Ernesta Glika
tulkotās Bībeles oriģināleksemplārs un Glika ozoli, kas stādīti par godu Bībeles tulkošanai – tie ir patiešām milzīgi. Ļoti skaists ir bijušās Fitinghofu muižas parks ar mazajām arhitektoniskajām
celtnēm, takām un dīķīšiem. No Tempļa kalna paveras plašs un skaists skats uz Alūksnes ezeru. Lai to varētu izbaudīt pilnībā, nācās kāpt līdz pašai stāvā kalna virsotnei.
Atceļā apmeklējām vienu no jaunākajiem muzejiem – Kāzu muzeju, kurš Lizuma pagasta lauku sētā izveidots vienas ģimenes spēkiem un likās interesants ar dažādām kāzu izdarībām.
Domājam, ka ekskursija bija izdevusies un lasītāji ir apmierināti ar skaisto, saulaino dienu.
Katlakalna bibliotēkas darbinieces
DAIGA DINSBERGA un HELĒNA MEIJA
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INFORMĀCIJA

LABU VESELĪBU VISIEM!

Veselības ministra Gundara Bērziņa atbildes uz aktuāliem jautājumiem
- Krīze Latvijas medicīnā neradās vienas
dienas laikā, tā ir gadiem ilgstošas bezdarbības
un politiskā populisma un visatļautības rezultāts.
Šo krīzi ir radījušas bailes uzņemties politisko
atbildību un pieņemt nepopulārus lēmumus
apstākļos, kad par partiju un politiķu reitingiem
tika domāts vairāk, nekā par medicīnas nozarei
nepieciešamajām reformām. Sistēmā ilgus
gadus valdījis jukas un sadrumstalotība. Mums
tas ir jānovērš. Ir jāsaprot, kas nefunkcionē,
jāapzina problēmas un jāredz gaisma tuneļa
galā - jāpiedāvā skaidrs risinājums krīzes pārvarēšanai .
Runājot par izmaiņām medicīnas nozarē ir
jārunā par izmaiņām veselības aprūpes sistēmā
kopumā. Gan iedzīvotājiem, gan medicīnas
darbiniekiem ir nepieciešama drošības sajūta, ka
veselības aprūpes sistēma strādā nevainojami.
Šādas sistēma centrā ir jābūt pacientam.
Aigara Kalvīša valdība jau ir pieņēmusi
vairākus sistēmas sakārtošanai nepieciešamus
dokumentus, daļu no kuriem politiķi gadiem
ilgi kā karstus kartupeļus vāļājuši no rokas
rokā, nevarēdami izšķirties par jelkādu risinājumu. Papildus veselības aprūpes nozarē
ieguldītie 34,5 miljoni latu šogad jau novirzīti
valdības noteiktajām prioritātēm – primārajai
veselības aprūpei, neatliekamajai medicīniskai
palīdzībai, kompensējamiem medikamentiem
un ārstniecības personu algu palielinājumam.
Valdības atbalstītā jaunā ģimenes ārstu ﬁnansēšanas modeļa svarīgākā iezīme ir primārās
veselības aprūpes sistēmas tuvināšana iedzīvotājiem. Tā galvenokārt vērsta uz to, lai cilvēki
savlaicīgi vērstos pie ārsta, ātrāk atklājot
veselības problēmas un ātrāk tās arī izārstējot.
Pirmo reizi pēdējos trīs gadu laikā esam palielinājuši ﬁnansējumu kompensējamām zālēm un
to darīsim arī nākamgad. Jau ar 1. jūliju ārsti
saņems vidēji par 73 latiem lielāku atalgojumu
un tā pieaugums paredzēts arī turpmākos piecus
gadus. Šķiet, ka lielākā daļa mediķu šobrīd ir
sapratuši, ka krīzi sistēmā nevar pārvarēt viens
ministrs, viena ministrija, vieni anesteziologi,
medmāsas vai ārsti. Vai nu mēs spējam strādāt
un uzvarēt visi kopā, vai arī piedzīvosim kārtējo
neveiksmi. Veselības ministrija šobrīd strādā
kā vienota komanda, kurai ir savs ilgtermiņa
redzējums par turpmāko sistēmas attīstību.
Vieglas dienas un populistiskus lēmumus arī
turpmāk nesolu, tikai sūru darbu un smagas
reformas. Mūsu sistēmas centrā ir pacients,
kuram jābūt drošam, ka nelaimes brīdī saņems
augstvērtīgu medicīnisko palīdzību un, kurš pats
arī ir līdzatbildīgs par savu veselību.
- Bažas pacientos par nākotnē arvien
augošiem līdzmaksājumiem viesušas
Veselības ministrijas (VM) plānotās izmaiņas valsts kompensējamo zāļu sistēmā,
no 1.jūlija ieviešot references jeb zemākās
cenas principu. Cik lielā mērā pieaugs
pacientu maksājumi?
- Ministrija references (zemākas) cenu
ievieš, lai mazinātu pacienta un valsts
izdevumus par medikamentiem. Sākotnēji
references cena tiks piemērota gadījumiem,
kad valsts konkrētas slimības ārstēšanai
nepieciešamos medikamentus pacientam
kompensē 50%, 75% vai 90% apmērā. Ārstam
būs jāizraksta vienas no zālēm, ar identisku
aktīvo vielu, bet atšķirīgu cenu, izvēloties
lētākās (references) zāles no savstarpēji
aizvietojamu zāļu grupas. Pacientam tiek

nodrošināta nepieciešamā ārstēšana, bet
samazināti pacienta un valsts izdevumi,
salīdzinot ar situāciju, ja tiktu izrakstītas
dārgākas zāles, kuru iedarbība neatšķiras no
lētākajām zālēm.
Savukārt tiem medikamentiem, kurus
valsts kompensē 100% apmērā, piemēram,
insulīnam, references cenas princips pagaidām
netiks piemērots.
Kompensējamo zāļu sarakstā tiek iekļautas
recepšu zāles, tātad zāles, kuru nozīmēšana
un lietošanas uzraudzība ir ārsta kompetencē,
tādēļ situācija, kad pacients nosaka, kādas
zāles vēlas saņemt, ir nepieņemama. Ja ārsts
izvēlas izrakstīt zāles, kuru cena pārsniedz
references cenu attiecīgajā grupā, to jāpamato medicīniski, kā arī pacientam jābūt
informētam par šo lēmumu.
- Tātad tiks paplašināts to diagnožu
saraksts, kam pienākas zāles ar atlaidēm?
- Samazinot izdevumus katram atsevišķam
pacientam un vienlaikus saglabājot ārstēšanas
kvalitāti, rodas iespēja palielināt to pacientu
skaitu, kas saņem kompensējamās zāles. Valsts
uzdevums ir palīdzēt visiem iedzīvotājiem,
un šobrīd zemāko cenu ieviešana ir viens no
reālākajiem veidiem, kā uzlabot pieejamību
kompensējamām zālēm. Proti, zāles saņems
vairāk pacientu esošajās diagnožu grupās,
radīsies iespēja iekļaut jaunas zāles, kuras līdz
šim netika iekļautas līdzekļu trūkuma dēļ, tiks
uzsākta kompensācija jaunām diagnozēm.
Nākotnē tiks izvērtēta iespēja pārskatīt
kompensācijas apmēru, samazinot pacienta
līdzmaksājuma daļu.
- Vai izmaiņas farmācijā palielinās zāļu
pieejamību un samazinās recepšu zāļu
skaitu?
- Palielināsies zāļu pieejamība pacientiem
ar smagām hroniskām slimībām, jo palielināsies to pacientu skaits, kas varēs saņemt
zāļu iegādes kompensāciju.
References cenu ieviešana neietekmēs
recepšu zāļu skaitu.
To, vai medikaments ir izsniedzams ar vai
bez receptes nosaka ražotājs. Veicot salīdzinošu
analīzi par bezrecepšu medikamentiem Eiropas
Savienības valstīs, konstatējām, ka virkne
medikamentu Latvijā tiek izsniegtas ar receptēm,
bet citur tās aptiekās ir brīvā pārdošanā. Tāpēc
gada sākumā nosūtīju vēstuli AS „Olainfarm”
un desmit ārvalstu (Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas,
Čehijas, Polijas un Indijas) zāļu ražotājﬁrmu
pārstāvniecībām, lūdzot pārskatīt vairāku plaši
lietojamu ibuprofēnu, ranitidīnu un loperamīdu
saturošu zāļu izsniegšanas nosacījumus, izvērtējot iespēju tām piešķirt bezrecepšu medikamenta
statusu.
Tomēr gribu atgādināt, ka medikamenti ir
jālieto pareizi un racionāli saskaņā ar pamācību
un ka katrs ir atbildīgs par pareizu zāļu lietošanu.
Par medikamentu lietošanu ir jākonsultējas ar
ārstu, kas noteiks diagnozi, izvērtēt slimības
smagumu un noteikt nepieciešamo ārstēšanu.
- Vai ir noteikts “pakalpojumu grozs”,
ko veselības aprūpē valsts garantē katram
iedzīvotājam?
- Ir divi varianti noteikt valsts apmaksātos
veselības aprūpes pakalpojumus. Pirmais „ p ozitīvā” g roza va ria nt s , ti e k note i k ti
pakalpojumi, kurus apmaksā valsts, otrais „negatīvais” grozs , tiek nosaukti pakalpojumi,
kurus valsts neapmaksā. Pirmais variants

ir ļoti sarežģīts un tikai atsevišķās valstīs
ir mēģināts deﬁnēt visus apmaksājamos
pakalpojumus (klasiskais piemērs ir Origonas
štats ASV). Atbilstoši 2004. gada 21. decembra
MK noteikumiem nr.1036 „Veselības aprūpes
organizēšanas un ﬁnansēšanas kārtība”
(turpmāk tekstā noteikumi) 14. punktam ir
noteikti pakalpojumi, kurus neapmaksā valsts
(tātad visi pārējie tiek apmaksāti).
- Ko pacientam darīt, ja ātrā medicīniskā palīdzība tomēr vajadzīga, bet nav
iespējams samaksāt noteikto maksu?
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības
iestādes brigāde neatliekamo medicīnisko
palīdzību cietušajam vai saslimušajam bez
maksas sniedz notikuma vietā, kā arī transportēšanas laikā uz slimnīcu, ja ir apdraudēta
cietušā dzīvība (piemēram, pēkšņa saslimšana,
hroniskas slimības paasināšanās, nelaimes
gadījums, avārija, katastrofa, smaga mehāniskā, termiskā, ķīmiskā un kombinētā trauma,
elektrotrauma, svešķermenis elpošanas ceļos,
slīkšana, smakšana, saindēšanās, pēkšņa
saslimšana vai trauma bērnam sabiedriskā
vietā, ja atbilstoši diagnozei vai veselības
stāvokļa smaguma pakāpei nepieciešama
pacienta neatliekama pārvešana, kā arī dzemdētājas nogādāšana attiecīgajā ārstnie cības
iestādē, ārpus ambulatoro ārstniecības iestāžu
darba laika, ja gaidīšana līdz ambulatoro
ārstniecības iestāžu darba laika sākumam var
apdraudēt cilvēka dzīvību.
Lai nevajadzētu segt neatliekamās palīdzības brigādes izmaksas (kad izsaukumam
nav medicīnisko indikāciju), ir jāgriežas pie
sava ģimenes ārsta vai dežūrārsta.
- Kā var izvērtēt dzīvībai vai veselībai
bīstams stāvoklis?
- Tuvākajā laikā tiks noteikti precīzāk kritēriji,
kuros gadījumos neatliekamās medicīniskās
palīdzības izsaukums ir pamatots, bet kuros –
nē, lai samazinātu interpretācijas iespējas.
Ja cilvēkam ir sāpes sirds rajonā, bet mediķi
konstatē, ka cilvēka dzīvībai briesmas nedraud,
izsaukumu nedrīkst uzskatīt par nepamatotu.
Tomēr alternatīvas pieņemtajam lēmumam
nebija. Viens izsaukums valstij maksā vidēji
26 latus, viena diena slimnīcā - 20 latus. Sistēma
bija tik ļoti pārslogota, ka nespēja nodrošināt
izsaukumu apkalpošanu. Varēja izveidoties
situācija, ka cilvēkam, kura dzīvība tiešām ir
apdraudēta, nav iespējams sniegt neatliekamo
palīdzību, jo neatliekamā palīdzība ir novirzīta,
lai strādātu ģimenes ārstu vietā. Vidēji gadā mēs
zaudējām simts cilvēku dzīvības tikai tāpēc, ka
nespējām laikā sniegt neatliekamo palīdzību.
Esam iecerējuši palielināt dežūrārstu
skaitu reģionos, lai saslimšanas gadījumos,
kad nav draudu dzīvībai, cilvēki varētu saņemt
nepieciešamo palīdzību brīvdienās un svētku
dienās. Tāpat vienmēr pastāv iespēja vērsties
tuvākās daudzproﬁlu slimnīcas uzņemšanas
nodaļa, ja ģimenes ārsts nav pieejams.
- Vai maznodrošinātie un tie, kuri dzīvo
zem iztikas minimuma, turpmāk spēs segt
līdzmaksājumus medicīniskajā aprūpē?
- Ir noteiktas iedzīvotāju grupas, kas
atbrīvotas no pacienta iemaksām. Cilvēku skaits
šajās grupās sasniedz 900 000 cilvēku. Viņu
vidū bērni vecumā līdz 18 gadiem, grūtnieces un
sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām,
ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi,
kas saistīti ar grūtniecības norisi un pēcdzem-

dību novērošanu, politiski represētās personas,
Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidācijā cietušās personas, trūcīgās personas,
kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, tuberkulozes slimnieki un pacienti,
kuriem veic izmeklējumus tuber kulozes
noteikšanai, psihiski slimas personas, saņemot
psihiatrisko ārstēšanu, pacienti, saņemot
hroniskās hemodialīzes, hemodiaﬁltrācijas un
peritoneālās dialīzes procedūras un vēl vairāku
citu kategoriju iedzīvotāji.
Var piekrist, ka tomēr daļai cilvēku var rasties
problēmas pacientu iemaksas maksājumos.
Mums ir izveidojusies cieša sadarbības ar Latvijas
Pensionāru federāciju, ar kuras pārstāvjiem
tiekamies katru mēnesi. Esam saņēmuši viņu,
Invalīdu tiesību aizsardzības centra, Latvijas
ārstu biedrības un citu nevalstisko organizāciju
priekšlikumus jauno ﬁnansēšanas noteikumu
uzlabošanai, kurus izskatīsim un iesniegsim
apstiprināšanai valdībā. Ierosinājumus
gaidām arī no pašvaldībām un ikviena Latvijas
iedzīvotāja.
- Būs jāmaksā vairāk par pacientu uzturēšanos slimnīcā. Vai daudzi pacienti to
spēs?
- Noteikumi neparedz pacientu iemaksas
maksājumus par slimnīcā veiktajām sarežģītajām manipulācijām (operācijas, diagnostiskie
izmeklējumi). Līdz ar to, daļai no pacientu
(piemēram, ķirurģiskiem pacienti) iemaksas
vienas hospitalizācijas gadījumā samazināsies.
Vairāk pašreiz ir jāmaksā terapeitiskiem pacientiem. Noteikumos ir iestrādāts mehānisms,
kas nodrošina pacientu plūsmas novirzīšanu
uz vietējām slimnīcām gadījumos, kad nav
nepieciešama hospitalizācija rajonu daudzproﬁlu slimnīcās. Pacientu iemaksa slimnīcā
par pavadīto dienu vietējā slimnīcā ir Ls 3, bet
daudzproﬁlu – Ls 5. Līdz ar to pacients nav
„ieinteresēts” vieglākos saslimšanas gadījumos
ārstēties augstāka līmeņa slimnīcā.
- Ko darīt pacientiem, kam nepieciešama
steidzama plānveida operācija, bet rinda
pienāk tikai pēc gada vai vēl vēlāk un pat
noteikto daļējo samaksu par operāciju,
piemēram, endoprotezēšanu nevar un
nevarēs samaksāt?
- Ja ir nepieciešama operācija neatliekamā kārtā, tad rinda netiek veidota un
pakalpojumu sniedzējam ir pienākums
sniegt ārstniecisko palīdzību. Indikācijas
šādai operācijai nosaka ārstniecības persona
un VOAVA apmaksā šādus pakalpojums. Lai
steidzamības kārtā nodrošinātu pacientiem
nepieciešamos plānveida veselības aprūpes
pakalpojumus ortopēdijā (gūžas un ceļa
locītavu endoprotezēšanai), aģentūra veido
papildu rindas, pamatojoties uz konkrētām
medicīniskajām indikācijām, kuru esību
pacientam apstiprinājis ārstniecības iestādē
izveidots ārstu konsilijs.
Nobeigumā katram iedzīvotājam novēlu
labu veselību un ik dienu censties domāt
par to, kā šo veselību saglabāt. Bet tiem,
kam nepieciešama mediķu palīdzība, tā tiks
sniegta. Vienalga, kurā mūsu valsts rajonā jūs
arī neatrastos, visur veselības aprūpē strādā
pašaizliedzīgi un kvaliﬁcēti cilvēki. Viņi Jums
palīdzēs!
Sagatavoja Veselības ministrijas
Preses dienests

NEPALIEC MĀJĀS, NEESI VIENS!
Ar Ķekavas pagasta padomes lēmumu
februārī, reorganizējot B/O SIA „Ķekavas
sociālās aprūpes centrs”, nodibināta Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes
centrs”. Kā līdz šim, arī tagad mēs sniedzam
sociālās aprūpes pakalpojumus, pie mums
var izmazgāt veļu, nomazgāties dušā,
vannā. Iznomājam tehniskos palīglīdzekļus
(atbalsta spieķus, staiguļus, ratiņkrēslus).
Katru darba dienu no 12.00 līdz 15.00 siltas
pusdienas var paēst Aprūpes centra ēdnīcā
Klāt ir nākuši arī jauni uzdevumi. Viens
no tādiem pakalpojumiem ir aprūpe mājās,
kas cilvēkiem, kuru spējas pašiem sevi
aprūpēt ir ierobežotas, dod iespēju palikt
savās mājās un ierastajā dzīves ritmā. Aprūpi
mājās apmaksā no pašvaldības budžeta

līdzekļiem, ja pašvaldībā dzīvesvietu deklarējusī persona dzīvo atsevišķi, ir trūcīga, tai
nav likumīga apgādnieka, nav noslēgts
uzturlīgums un nav materiālo resursu, kurus
realizējot, tā varētu nodrošināt sev aprūpi.
Citos gadījumos, ņemot vērā maksātspēju,
pilnu vai daļēju samaksu par aprūpi mājās
veic persona pati vai tās apgādnieks.
Darbu ir uz sācis Dienas centrs, kas
pulcina pensijas vecuma ļaudis, invalīdus,
centrā ir radīta labestīga un atvērta vide
jebkuram cilvēkam. Tā ir iespēja satikties,
„būt cilvēkos”, atrast domubiedrus, vaļasprieku, uzzināt jaunumus, izpaust sevi dažāda veida radošā darbībā, pavadīt dienu ar
jauniem draugiem. Izprotot savu iedzīvotāju vajadzības, Dienas centra mērķis ir

piedāvāt alternatīvas dienas pavadīšanas
iespējas: nodarbībās, kultūras pasākumos.
Iesaistoties Dienas centra aktivitātēs cilvēki
nezaudē ierasto vidi, un saglabā vai atjauno
sociālo atbalsta tīklu.
Uzdrošinies! Nepaliec mājās viens, ja
vari būt sabiedrībā. Jau tagad Tu vari aktīvi
līdzdarboties Dienas centrā:
• Fizkultūras nodarbībās (atbilstošas vecumam, veselības stāvoklim) otrdienās no
pl. 11.00.
• Ķekavas sporta klubā var aktīvi darboties
(bez maksas) pirmdienās no 16.00 – 17.00,
sestdienās no 9.00 – 10.00, spēlējot galda
tenisu, novusu, basketbolu, volejbolu,
pieejama trenažieru zāle.
• Rokdarbu klubiņā ceturtdienās no pl. 14.00
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• Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pl. 16.00
lekcija par interesējošiem jautājumiem vai
tikšanās ar interesantiem, pazīstamiem
cilvēkiem.
• Ir iespēja tikties ar sociālo darbinieku un
pārrunāt problēmas, kuras ir aktuālas un
kopīgi tās risināt.
• Pieejamas psihologa konsultācijas.
• Iespēja satikties palasīt avīzes, žurnālus.
Attīstoties Dienas centra pakalpojumu
klāstam, plānots izveidot atbalsta grupu,
interešu klubiņu, ņemot vērā Dienas centra
apmeklētāju intereses.
Gaidām Jūsu atsaucību.
Tālr. informācijai: 7936435, Gaismas iela 19/8.

P/a „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”

INFORMĀCIJA

VECĀKU ATBILDĪBA

NEKAS NENOTIEK
PATS NO SEVIS

INFORMĒ PAGASTTIESA
Ķekavas pagasttiesa vēlas pateikt lielu
paldies iedzīvotājiem, kas mums sniedz
ziņas par bērniem, kuri nav vecāku pienācīgi aprūpēti un mīlēti, kuri pamesti aiz
aizslēgtām durvīm un raud, kā arī ziņas,
kad bērni iesaistās nelikumīgās darbībās –
zog automašīnu detaļas un velosipēdus.
Izmeklēšanas darbā iesaistās policija, bet šīs
ģimenes nonāk arī pagasttiesas redzeslokā, jo
vecāki nolaidīgi izturas pret savu pienākumu
pildīšanu, bērnu audzināšanu un izglītošanu.
Dažkārt vecāki nereaģē pat uz Valsts policijas
uzaicinājumiem ierasties, lai nepilngadīgo
bērnu uzklausītu viņu klātbūtnē. Pagasttiesas
darbinieki ir aicināti pildīt šo pienākumu
vecāku vietā, būt klāt pie bērna liecību
sniegšanas, lai tiktu savākti nepieciešamie
pierādījumi lietas tālākai virzībai. Mūs
uztrauc šo bērnu tālākais liktenis, jo tie ir
mūsu pagasta nepilngadīgie bērni vecumā
no 9-17 gadiem. Kāds zēns sniedza liecības
par 14 epizodēm, kurās piedalījies. Šausmas,
kas notiek...
Pagasttiesa vērš Jūsu uzmanību, vecāki,
ka jūs katrs esat atbildīgs par savu bērnu līdz
pat viņa pilngadībai.
Vairākos likumos ir izmaiņas, kas pastipri na vecāku atbildību par bērniem,
un ir noteiktas soda sankcijas par likuma
neievērošanu. Kā vienu no tiem vēlos minēt
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu, kas nosaka:
172.4.pants. Bērna atstāšana bez uzraudzības:
„Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu
gadu vecumu, atstāšana bez uzraudzības, ja
to izdarījuši vecāki vai personas, kuras viņus
aizstāj,- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 25 Ls.

PAR TIESĪBĀM UZ JURIDISKO PALĪDZĪBU
Gribētos, lai būtu citādi, bet diemžēl
cilvēku ro cības dēļ dažk ār t z vērināta
advokāta birojs vai juristu ﬁrma ir tikpat
nesasniedzama kā Amerikas kontinents;
ejot pie advokāta, ir vajadzīga nauda, nauda
un atkal nauda. Valsts pašlaik ir sasniegusi
jau zināmu brieduma pakāpi un Saeima
pieņēmusi likumu „Valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības likums”. Šāds likums
par valsts nodrošināto juridisko palīdzību
ir spēkā kopš 1.jūnija. Ar tā tekstu jūs varat
bibliotēkā Gaismas ielā 19/9, Ķekavā. Likums
dos iespēju daudz biežāk nekā līdz šim
paļauties uz taisnīgu tiesas aizsardzību, jo
valsts sniegs ﬁnansiālu atbalstu juridiskās
palīdzības saņemšanai. Tiesības uz juridisko
palīdzību ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem;
arī bezvalstniekiem un Eiropas Savienības
pilsoņiem, kas tiesiski uzturas Latvijas
Republikā, un vēl dažām citām personām,
ja šīs personas ir īpašā situācijā, ja viņu
īpašuma stāvoklis un ienākumu līmenis nav
pietiekošs, lai daļēji vai pilnībā nodrošinātu
savu tiesību aizsardzību.
Turpmāk valsts nodrošinās juridisko palīdzību jebkurai personai, kas ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu.
Personas, kas atbilst minētajiem kritērijiem,
var paļauties uz savu tiesību aizsardzību par
juridiskās palīdzības sniegšanu atbildīgajā
iestādē - Juridiskās palīdzības administrācija,
kas būs Tieslietu ministrijas padotībā. Ja
vien nebūs procesuālo termiņu notecējuma
(ne velti likumā ir noteikts, ka personai ir
pienākums savlaicīgi pieprasīt juridisko
palīdzību, izņemot gadījumus, kad tas
objektīvu apstākļu dēļ nav bijis iespējams)
vai kādu citu šķēršļu, juridiskās palīdzības
administrācija jums palīdzēs vest lietas,
atjaunot traucētās tiesības.
Persona nedrīkst ļaunprātīgi izmantot
savu īpašo situāciju, īpašuma stāvokli un
ienāku mu līmeni juridiskās palīdzības
saņem šanai. Iekams kādam nākt palīgā,
juristi vispirms pārliecināsies, vai lūdzējam tiešām ir taisnība un vai palīdzība
tiešām ir nepieciešama. Pēc šo apstākļu
noskaidrošanas likumus zinoši juristi konkrētajam strīdam (starp kaimiņiem, starp tālu un
tuvu dzīvojošām personām, starp personu
un valsts vai pašvaldības iestādi) meklēs
vajadzīgo risinājumu, uzsāks kārtot jūsu
lietas. Vienmēr atcerieties, ka, ejot pie jurista,
jāņem līdz visi jūsu rīcībā esošo dokumentu
oriģināli.
Tiesības pieprasīt juridisko palīdzību
būs ne tikai cilvēkam, kas līdz šim naudas
trūkuma dēļ nav varējis izmantot jurista
pakalpojumus, bet arī ar personai, kas jau
iesākusi kādas lietas kārtošanu, bet kurai
pietrūcis naudas tās novešanai līdz galam. Ar
likumu noteikts, ka šādā gadījumā var izdarīt
grozījumus sākotnējā juridiskās palīdzības
pieprasījumā. Valsts nodrošinās juridisko
palīdzību strīdu risināšanai ārpus tiesas un
tiesā, kā arī juridiskās konsultācijas sniegšanu
aizskarto vai apstrīdēto personas tiesību vai
ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.
Pirms dažiem gadiem šādu projektu bija
uzsākusi Tautas partija. Tās juristi sniedza
tiesisko palīdzību iedzīvotājiem bez maksas
Latvijas rajonu centros un vairākās pilsētās.
Bija patiess gandarījums, ja varējām noregulēt strīdu, uzrakstīt vajadzīgo pieprasījumu, sagatavot pieteikumu tiesai. Lielā
mērā jautājuma atrisinājumu noteica tas,
vai cilvēki bija saglabājuši un paņēmuši līdz
visus viņu rīcībā esošos dokumentus: tiesu
spriedumus, saraksti ar valsts un pašvaldību
iestādēm, pagastu padomes lēmumus,
arhīvu izsniegtās izziņas, zemesgrāmatu
aktu, inventarizācijas lietu, zemes nogabalu
plānus un tamlīdzīgus dokumentus. Taču
pēc divu gadu darba Tautas partijas juristi
saprata, ka, aicinot cilvēkus uz konsultācijām
vienu, divas reizes mēnesī, var apkalpot visai
niecīgu skaitu apmeklētāju. Tāpēc „Valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības likums”
visnotaļ ir vērtējams pozitīvi.
Ministru kabinets saskaņā ar likumu ir
apstiprinājis iesnieguma veidlapu valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasī-

jumam. Juridiskās palīdzības apjomu noteiks
stundās un noteiktu darbību veidā. Taču
jums ir jāsagatavojas tam, ka pieprasījumu
būs jāprot aizpildīt, ka attiecīgā veidlapā
būs jānorāda daudzi dati. Lai pienācīgi tam
sagatavotos, īsumā par tiem jūs informēju.
Personai, kas vēlas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, būs jānorāda vārds,
uz vārds, personas kods, pases numurs
un izdevējs, dzīvesvietas adrese, tālrunis
un cita kontaktinformācija. Ja persona ir
nepilngadīga vai ar ierobežotu rīcībspēju,
būs jānorāda likumā noteiktie pārstāvji
(aizbildņi, aizgādņi). Būs jāatzīmē, vai jūs
esat Latvijas pilsonis vai nepilsonis; vai esat
maznodrošināts vai trūcīgs, vai arī jums
ir īpaša situācija; īpašuma stāvoklis un/vai
ienākumu līmenis, kas dod tiesības saņemt
valsts nodrošināto juridisko palīdzību (aprakstot situāciju). Būs jāpievieno jūsu rīcībā
esošo ar strīdu saistīto svarīgāko dokumentu
kopijas.
Jānorāda strīda raksturs (piemēram,
civiltiesības – īpašuma tiesību strīds, mantojums, ģimenes tiesības; administratīvās
tiesības – pašvaldību lietas; krimināltiesības – noziedzīgs nodarījums pret īpašumu,
dzīvību); strīda īss apraksts, iespējamie
liecinieki un citi pierādījumi; pretējās puses
dati (ja ir zināmi) – vārds, uzvārds, dzīvesvieta
vai iestādes nosaukums un atrašanās vieta.
Īpaši apstākļi, kas jāņem vērā (piemēram,
laika ierobežojumi, noteikti termiņi).
Būs jānorāda informācija par nepieciešamo juridisko palīdzību: vai vēlaties
saņemt pilnībā vai daļēji apmaksātu juridisko
palīdzību. Ja vēlēsities saņemt daļēji apmaksātu juridisko palīdzību, būs jānorāda, kādā
mērā (procentuāli).
Bez tam būs jānorāda, kāda palīdzība
jums ir nepieciešama: konsultācija, pārstāvība ārpustiesas iestādē, pārstāvība tiesas
iestādē neuzsāktā procesā, pārstāvība tiesas
iestādē, ja tiesvedība jau ir uzsākta.
Ja tiesvedība jau ir uzsākta, būs jānorāda
šādu informāciju: lietas reģistrācijas numurs,
nākamās tiesas sēdes datums, tiesas nosaukums, tiesas adrese.
Ja lietā jau ir pieņemts lēmums, vajadzēs
norādīt:
• iestādi, kas pieņēmusi lēmumu (adrese
un nosaukums)
• lēmuma pieņemšanas datumu.
No jums tiks prasīts norādīt, kā jūs paredzat turpmāko strīda risinājumu vai attīstību, pievienot dokumentu kopijas, kā arī
papildinformāciju, ko jūs vēlaties sniegt un
kas, jūsuprāt, ir būtiska Juridiskās palīdzības
administrācijai, lai objektīvi izvērtētu jūsu
iesniegumu.
Visbeidzot jums būs jāapliecina, ka
sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, kā
arī apņemšanās nekavējoties informēt par
izmaiņām sniegtajā informācijā, aizpildīšanas
datums un paraksts.
Juridisko palīdzību nesniegs, ja: pieprasītā juridiskā palīdzība ir nepamatota;
juridiskā palīdzība nav pieprasīta savlaicīgi;
valsts pārvaldes iestāde ir palīdzējusi personai, norādot uz tiesiskās situācijas risināšanas iespējām, sagatavojot tās tiesību
aizsardzībai vai īstenošanai nepieciešamos
dokumentus vai sniedzot cita veida juridisko
palīdzību, kas norāda uz to, ka juridiskā
palīdzība nav nepieciešama; divu pēdējo
gadu laikā kopš iepriekšējās juridiskās
palīdzības pieprasīšanas personai ir bijusi
pārtraukta juridiskās palīdzības sniegšana
tādēļ, ka persona, pieprasot juridisko palīdzību, sniegusi īstenībai neatbilstošas ziņas;
persona, kurai ir bijis uzlikts par pienākumu
daļēji vai pilnībā atmaksāt ar juridisko palīdzību saistītos izdevumus, nav to izdarījusi
noteiktajā laikā un apmērā, un vēl dažos
citos gadījumos.
Cienījamie ķekavieši! Šajā dzīvē nekas
netiek dots tāpat vien, nekas pats no sevis
nenāk. Esiet uzņēmīgi !

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas,- uzliek naudas sodu no
25-50 Ls.
173 . p a nt s . B ē rna a p rū p es p i e nā ku mu
nepildīšana.
Vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudassodu
līdz 25 Ls.
Par tādām pašām darbībām, ja tā rezultātā
bērns vecumā līdz 16 gadiem izdarījis sīko
huligānismu vai lietojis narkotiskās vai
psihotropās vielas bez ārstniecības personas norādījuma, vai atradies dzērumā,
vai nodarbojies ar ubagošanu,- vecākiem
vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudassodu no 25 līdz
50 Ls.
Par nodarījumu, ja tas izdarītas atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,- uzliek naudas sodu no 25-50 Ls.
Runāsim ar bērniem un iesaistīsim viņus
sporta pulciņos, kuru mūsu pagastā nav
maz (basketbols, futbols, ﬂorbols, tekvando
u.c.), citos kultūras pasākumos un pulciņos.
Sekosim, lai bērni regulāri apmeklētu mācību
iestādes jaunajā mācību gadā un mācītos.
Gribētos, lai stāsts par šiem gadījumiem
atgādina Jums, ka uz Jūsu pleciem gulstas
liela atbildība – Jūsu bērni. Pagasttiesai un
katram sabiedrības loceklim jāatceras, ka
bieži vien kāda bērna liktenis ir atkarīgs no
mūsu vēlmes palīdzēt, atbalstīt un uzklausīt
bērnu.
S. TRUMPEKOJA,
pagasttiesas priekšsēdētāja

IZGLĪTĪBA

P¬avniekkalna såkumskola
uzñem audzékñus 1. klasé 2005./2006. måcîbu gadam

Savu bērnu Pļavniekkalna sākumskolā varat pieteikt līdz 2005.gada 30.aprīlim.
Mācoties Pļavniekkalna sākumskolā, mēs nodrošinām Jūsu bērnam :
• individuālu skolotāju pieeju,
• interesantas mācību ekskursijas,
• dažādus ārpusskolas pasākumus,
• interesantu, notikumiem bagātu skolas dzīvi, (pasākumi, teātri, cirka izrādes,
mācību lekcijas, koncerti),
• brokastis un pusdienas,
• autobusu, kas bērnus atved un aizved (maršruts Valdlauči - Kaļķu fabrika - skola),
• pagarinātā dienas grupa,
• dažādus pulciņus: runas pulciņš „Zvirbulēns”, rokdarbu pulciņš „Prasmīgās rokas”,
Mazo matemātiķu skola, sporta pulciņš, vides pulciņš „Kāpēcēns”, datorpulciņš
„Nezinīši”, ansamblis, deju kolektīvs „Pie Daugavas”, ritmika,
• iespēju piedalīties dažādos konkursos, olimpiādēs,
• apgūt angļu valodu no 1. klases un krievu valodu no 4. klases.
Iesniegumus un dokumentus pieņem darba dienās:
Pirmdien, trešdien
9.00-15.00
Otrdien, ceturtdien, piektdien 9.00-17.00
Tālrunis uzziņām : 7 938862

Paziņojums
Rīgas rajona policijas pārvalde pieņem dokumentus no studētgribētājiem (LR pilsoņiem),
kuri savu dzīvesvietu ir reģistrējuši Rīgas rajonā un vēlas studēt Valsts policijas POLICIJAS
SKOLĀ KAUGUROS. Ar vidējo izglītību, kuri sasnieguši 18 gadus, nav vecāki par 35 gadiem,
kā arī pēc savām profesionālajām īpašībām (ﬁziskās sagatavotības, veselības stāvokļa) atbilst
prasībām dienestam ierindas un jaunākā komandējošā sastāva amatos LR IeM Valsts policijā.
Valsts policijas skolā sagatavo policijas darbiniekus sekojošās programmās:
- Arodizglītības programma „Policijas darbs. Ierindas sastāva policists” (2. kvaliﬁkācijas
līmenis), studiju ilgums 1 gads;
- Profesionālās vidējās izglītības programma „Policijas darbs. Jaunākā komandējošā
(instruktoru) sastāva policists” (3. kvaliﬁkācijas līmenis), mācību ilgums 2 gadi.
-

JANA ZARA,
Ķekavas pašvaldības administrācijas
Juridiskās daļas vadītāja

Studētgribētājiem līdz 1. jūlijam jāiesniedz RRPP sekojoši dokumenti:
autobiogrāﬁja;
raksturojums no pēdējās darba vietas vai mācību iestādes;
pases kopija ar dzīvesvietas reģistrāciju;
dokumenta oriģināls par vispārējo vidējo izglītību ar sekmju lapu;
izraksts no medicīnas kartes ar norādi par asinsgrupu un Rh faktoru;
potēšanas pases kopija par vakcināciju pret difteriju;
4 krāsainas fotokartiņas (35 x 30 mm);
autovadītāja apliecības kopija, ja tāda ir;
karavīra vai jauniesaucamā apliecības kopija;
dzimšanas apliecības kopija;
izziņa par veselības stāvokli (veidlapa 86-u);
apliecība par valsts valodas prasmi, ja izglītība nav iegūta valsts valodā.

Studētgribētājus pieteikties: Rīga, Gaujas iela 17, 312., 313. kabinets, katru darba dienu
no plkst. 9 – 14. Tālr. 7219745, 7219744.

4

SPORTS

VINGROŠANAS SVĒTKI

ĶEKAVAS PAGASTA SPORTA SVĒTKI
VALDLAUČOS 4.JŪNIJĀ.

Jau desmito reizi maijā notika tradicionālās s acensī b as māk slas v ingroš anā
„Mazās zvaigznītes”, kurās piedalās visjaunākās vingro tājas – šogad 159 vecumā no
četriem līdz 11 gadiem. Bija komandas no
Kaļiņingradas, Pleskavas, Kauņas, Klaipēdas,
Ņižņevartovskas, Maskavas, kā arī desmit
komandas no Latvijas.
Vislielākais prieks bija par Ķekavas jaunāko
audzēkņu sniegumu, kuras šajā turnīrā spēja
sasniegt ļoti augstus rezultātus, lai gan vairākums no viņāmtrenējas tikai otro gadu.
1999. gadā dzimusī Darja Krasnova izcīnīja
3. vietu, Elīna Keršteine un Raiva Dombrovska
ierindojās attiecīgi 4. un 5. vietā. 1998. gadā
dzimusī Linda Kinca izcīnīja godpilno 4. vietu
un tika izvēlēta par sacensību „Minimiss”.

Godalgoto vietu ieguvēji
Futbols
1. Labrīt ! (Jānis Osis, Vjačeslavs Petrovs,
Aigars Lembergs, Mārtiņš Miķelsons,
Andrejs Šilinskis, Edgars Ivbulis)
2. Katlakalns (Gints Meija, Edgars Rāzna,
Gatis Rāzna, Jorens Gorkšs, Roberts
Meijers, Edgars Priede)
3. Ļepjoški
Smilšu volejbols
1. 14.kilometrs (Uldis Auznieks, Mārtiņš
Pavlovskis, Jānis Salmiņš, Jānis Baltruns,
Edgars Ziediņš, Iveta Markeviča, Andrejs
Bogatjuks)
2. Prieka vēsts (Arvīds Kokins, Dāvids
Gleške, Ēriks Patihoņins, Indra Patihoņina,
Normunds Bucis, Pēteris Goba, Jānis
Lemontovičs)
3. Brigāde (Raivis Fricsons, Baiba Sudraba,
Kaspars Fricsons, Atis Brants, Aigars
Lezdiņš, Atis Romanovs)
Bruģa bumba (sievietes)
1. X – plix (Līga Vancāne, Aija Vancāne,
Maija Ļaksa, Zane Vītola)
2. DAP (Anete Medne, Paula Medne, Dārta
Sidere)
3. Amigos (Dana Čaiņikova, Kristīne Vingre,
Liene Šnepste)
Bruģa bumba ( vīrieši )
1. DT – Ķekava (Jānis Šmits, Roberts Zaķis,
Dainis Daņiļēvičs, Mār tiņš ParasigsParasiņš)
2. Trešais lieks (Kristaps Supe, Kārlis Lazda,
Kaspars Kasakovskis)
3. Danonki skābgurķi (Mikuss Jačmenkins,
Bruno Pankars, Artūrs Krūmiņš)
Virves vilkšana
1. Kam tagad viegli (Rolands Pankars,
Imants Pankars, Jānis Žīgurs, Andris
Mar tinsons, Jānis Mickāns, Sandijs
Lapiņš)
2. Labrīt ! (Kārlis Vents, Kārlis Spriņģis, Jānis
Osis, Vitālijs Ruskuls, Māris Robežnieks,
Vladimirs Galdobins)
3. Mirstošās govis (Roberts Zaķis, Gints
Damalts, Ivo Vambuts, Kristaps Supe,
Kaspars Kasakovskis, Kārlis Lazda)
Jautrības stafete (līdz 13 gadu vecumam)
1. Uzvarētāji (Jana Avsejenko, Veronika
Gaikoviča, Jekaterina Šellare, Vladislavs
Derjagins, Dmitrijs Derjagins, Jānis
Šļahota)
2. Ašie (Armands Maļudins, K ristiāns
Ozoliņš, Rolands Dimitrijevs, Madara
Pepa, Alise Dīmane, Aļona Všivkova)
3. Zvaigzne (Alise Karasikova, Līga Saukāne,
Armands Maļugins, Jūlija Karasikova,
Kārlis Kublickis, Toms Birkenšteins)
Jautrības stafete (virs 13 gadu vecuma)
1. Canabis (Artjoms Starovoitovs, Renārs
Beļavskis, Roberts Knospe, Marina Vingre,
Alisa Baranova, Anna Mihailova )
2. Ļepjoški
3. Gnojniki (Sergejs Juhimenko,
Aleksandrs Zakatovs, Ruslans
Černomordijs, Nastja Bļinova, Helēna
Kaņepe, Viktorija Galaktionova)
Svaru bumbas celšana
Vīrieši līdz 40 gadiem
1. Dailis Skudrītis
2. Armands Reinbahs
3. Edgars Kalniņš
Vīrieši virs 40 gadiem
1. Inārs Beļinskis
2. Aleksandrs Stukonoženoks
3. Jānis Arseņjevs

1997. gadā dzimušo meiteņu konkurencē
6. vietu ieguva Kristiāna Rimša. Visas ir
treneru Vitas Mikitanovas, Ainas un Agitas
Ancītes audzēknes, bet pavisam mūsu
komandu pārstāvēja 18 meitenes.
Šis skaistais pasākums nevarētu tik
ilgus gadus noritēt bez mūsu ilggadējiem
atbalstītājiem – Ķekavas pagasta padomes,
A/S „Interbaltija”, SIA „Dainese”, sporta kluba
„Eliksīrs”. Liels paldies Ķekavas sporta kluba
kolektīvam, kurš pašaizliedzīgi piedalījās
sacensību sagatavošanā un norisē. Jauku
atmosfēru radīja Guntas Klēģeres zāles
noformējums. Protams, vislielākais paldies
mūsu audzēkņu vecākiem, bez kuru līdzdalības šis pasākums vienkārši nebūtu
iespējams.
VITA MIKITANOVA
Rīgas rajona sporta skolas mākslas
vingrošanas nodaļa aicina meitenes
vecumā no 4 līdz 7 gadiem piedalīties
nodarbībās, kur profesionālu treneru
vadībā varēs apgūt vingrošanas un dejas
pamatus, kā arī uzlabot stāju un savu
ﬁzisko sagatavotību.
Nodarbības notiks Ķekavas sākumskolas sporta zālē un Ķekavas sporta
klubā. Jūs mīļi gaidīs trenere pedagoģijas bakalaure, sporta zinātņu maģistre,
LSPA doktorande Vita Mikitanova un
trenere – kocertmeistare Aina Ancīte.
Kontakttālruņi 7148334, 9543805.

Svaru bumbas celšana (sievietes)
1. Anda Knospiņa
2. Kristīne Vingre
Krosa skrējiens (vīrieši)
1. Rūdolfs Krese
2. Vitālijs Piļkovskis
3. Ingus Lastenieks
Krosa skrējiens (sievietes)
1. Santa Balode
2. Anna Mihailova
3. Linda Balode
Riteņbraukšanas kross (vīrieši)
1. Sandijs Tenis
2. Gints Damalts
3. Gatis Lagzdiņš
Riteņbraukšanas kross ( sievietes )
1. Laura Ķezbere
2. Santa Balode
3. Linda Balode
Florbola metieni (vīrieši)
1. Aigars Lēnerts
2. Henrijs Uzraugs
3. Kārlis Lemiševskis
Florbola metieni (sievietes)
1. Anete Medne
2. Paula Medne
3. Linda Balode
Šautriņu mešana (vīrieši)
1. Jānis Šmits
2. Oskars Rumpe
3. Agnis Čavars
Šautriņu mešana (sievietes)
1. Kate Vilde
2. Liene Šnepste
3. Aiga Grandāne
Basketbola soda metieni (vīrieši)
1. Kārlis Lazda
2. Toms Lagzdiņš
3. Artūrs Krūmiņš
Basketbola soda metieni (sievietes)
1. Anete Medne
2. Dana Čaiņikova
3. Paula Medne
Galda teniss (vīrieši)
1. Ādolfs Jegorovs
2. Juris Lūkins
3. Jānis Dīcis
Galda teniss (sievietes)
1. Aiga Grandāne
2. Sandra Duborga
3. Liene Šnepste

VEIKSMĪGI STARTI ĀRZEMĒS
No 20. līdz 22. maijam Lietuvā Jonišķos,
kas ir 1,5 stundas brauciena attālumā no
Rīgas, notika Baltijas veterānu individuālais
čempionāts galda tenisā. No Igaunijas,
Latvijas un Lietuvas ieradās 200 sportisti.
Kungi bija sadalīti dažādās vecuma
grupās no 40 gadu vecuma līdz 80 gadiem,
dāmas – sākot no 35 gadiem. Dalībnieku
vidū bija arī bijušie PSRS sporta meistari un
arī viens bijušais PSRS čempions – lietuvietis
Paškjāvičus.
Latvijas delegācijas sastāvā čempionātā
piedalījās ķekavieši Ārija Ansvēriņa un
Ādolfs Jegorovs. Ārija izcīnīja divas sudraba

medaļas – vienspēlēs un dubultspēlēs pārī ar
igaunieti Helgi Stāru. Ādolfam zelta medaļa
dubultspēlēs kopā ar spor ta meistaru
liepājnieku Gunāru Jēkabsonu.
Kopumā Latvijas tenisistu starts bija ļoti
veiksmīgs. Tika izcīnītas daudzas godalgotas
v iet as , p ie k am no v is a ze lt a me daļu
daudzuma 50 % tika Latvijas sportistiem.
Igaunijā Vīlandē notika 2.Eiropas čempionāts novusā, kur lieliski cīnījās Ķekavas
sportisti. Modris Kauss bija labākais no
Latvijas, 70 dalībnieku konkurencē izcīnot
bronzas medaļu. Atzinīgi jāvērtē arī Gunāra
Evera starts, kuram augstā 10.vieta Eiropā.

BĒRNU SPORTA SVĒTKI
21.maijā Ķekavas pagasta sākumskolas
sporta laukumā notika Ķekavas pagasta
„ B ē r n u s p o r t a s v ē t k i 2 0 0 5”, k u r o s
piedalījās vairāk nekā 200 audzēkņu
no Pļavniekkalna sākumskolas, Ķekavas
vidusskolas un privātskolas „Gaismas tilts”.
Skolēni piedalījās individuālajos sporta
veidos – riteņbraukšanā, skrituļošanā,
ﬂorbola bumbiņas mešanā vārtos un
basketbola soda metienos. Vissīvākā cīņa
izvērtās starp klašu komandām stafetēs, ar
kuru rezultātiem varat iepazīties tabulā.

ĶEKAVAS PAGASTA
SPORTA SVĒTKI

Rezultātu kopvērtējuma tabula.
Komanda

Basketbola
met. grozā

Šķēršļu josla

Stafete

Stafete
„Meža taka”

Punkti kopā

Vieta

1.klase

Ašie
Veiklie

2.v.
1.v.

2.v.
1.v.

1.v.
2.v.

1.v.
2.v.

6
6

1./2.
1./2.

2.klase

Tauriņi

1.v.

1.v.

1.v.

1.v.

4

1.

3.klase

White Tiger
Skorpioni
Spicie
Fat Pipe
Ērgļi

1.v.
4.v.
2./3.v.
2./3.v.
5.v.

1.v.
2.v.
3.v.
5.v.
4.v.

2.v.
1.v.
4.v.
3.v.
5.v.

2.v.
3.v.
1.v.
5.v.
4.v.

6
10
10,5
15,5
18

1.
2.
3.
4.
5.

4.klase

Skudras rullē
Super Star
Zelta zivtiņa
Labākie
Pīles
Nike
Asumiņi

4.v.
6./7.v.
2./3.v.
2./3.v.
1.v.
5.v.
6./7.v.

4./5.v.
1.v.
3.v.
2.v.
6.v.
7.v.
4./5.v.

1.v.
2.v.
6.v.
4./5.v.
5.v.
4./5.v.
7.v.

1.v.
2.v.
3.v.
6.v.
5.v.
4.v.
7.v.

10,5
11,5
14,5
15
16,5
19
25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

16. jūlijā pulksten 10
Pie Ķekavas sākumskolas.
Programmā:
Komandu sporta veidi
- bruģa bumba,
- volejbols,
- jaurības stafete,
- virves vilkšana.
Individuālās sacensības
- šautriņu mešana,
- lodes grūšana,
- basketbola soda metieni,
- florbola metieni vārtos,
- roku cīņa.
Paraolimpiskās sacensības
- lodes grūšana,
- roku cīņa,
- basketbola soda metieni.

Sacensību galvenais tiesnesis A. Eglītis.

Sagatavoja JURIS FIRSTS
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VĒSTURES ALBUMS

PIEKTAIS GADS: NOTIKUMI, DALĪBNIEKI, VIEDOKĻI
Rudenī pie LSDSP CK izveidoja Lauku organizāciju biroju; tam Rīgā bija savs konspiratīvs
dzīvoklis, kur ieradās vietējo lauku organizāciju
pārstāvji saņemt norādījumus un nelegālo
literatūru. Darbošanās joprojām notika slepeni,
ievērojot vislielāko piesardzību. Sistēma: tiek
organizēts neliels pulciņš, tā vadītājs, iespējams,
pazīst citu līdzīgu pulciņu vadītājus, bet dalībnieki citu pulciņu dalībniekus varēja arī nepazīt,
tikai, kā jau vienā pagastā dzīvojot, kaut ko droši
vien nojauta. Mūspusē, šķiet, diezgan autonomi
darbojās Bērzmentes grupa (mazie pagasti:
Bērzmentes, Pulkarnes, Ķekavas, Doles mācītājmuižas un Doles – tikai 19. gadsimta beigās tika
savienoti vienā, atstājot tādu pat nosaukumu kā
draudzei – Doles, un ļaudis vēl labu laiku pēc
tam turpināja “dalīties” pa vecajiem pagastiem).
Bērzmentieši cara portretus slīcināja paši savā
dzirnavu dīķi. Kādēļ esmu secinājusi, ka šāda
mazo pulciņu sistēma Piektajā Gadā pastāvējusi
arī mūspusē? Lūk, kādēļ: 1906. gada vasarā
mūsu novadā tika izplatītas lapiņas (rokrakstā,
pavairotas ar hektogrāfu); tās pa rakstījis
“L. S. D. Str. Part. Doles lauku centrs”, atgādinot
“pagājušā rudens brīvības dienas” un “ziemas
patvaldības asinssuņu mežonīgās varmācības”, kā
arī aicinot “organizēties pulciņos pēc biedriem
jau zināmas kārtības”.
Oktobrī bija jānotiek pašvaldību vēlēšanām
(atbilstoši 1866. gada likumam reizi gadā sanāca
pilna pagasta sapulce, lai ievēlētu pašvaldību –
vietnieku pulku; tā amata pilnvaru laiks bija
trīs gadi, pie kam ik gadus vienu trešdaļu amatpersonu pārvēlēja). Parādījās aicinājumi tās
boikotēt, jo sociāldemokrāti protestēja pret
sistēmu, ka bezzemniekiem nav līdzvērtīgas
balstiesības: viņi uz vēlēšanu sapulci deleģēja
tikai pārstāvjus – vienu no desmit. Tika izvirzīta
prasība pēc vienlīdzīgām, tiešām un aizklātām
vēlēšanām, dodot balstiesības arī sievietēm.
Šobrīd tas šķiet pašsaprotami, vai ne? Bet
Piektajā Gadā, neraugoties uz protestiem,
vēlēšanas notikušas pa vecam. Ievēlēto skaitā,
kam amata pilnvaru laiks sāktos 1906. gada
1. janvārī un ilgtu trīs gadus, bija arī Mārtiņš
Cinis (dzīvoja Doles salā), taču 18. janvārī
soda ekspedīcija viņu nošāva. Novadnieks (no
Šļūkām) Jānis Kalniņš, tāpat kā Ķeruļu Jānis
Bērziņš, strādāja par enkurnieku Rīgā, Augusta
Dombrovska kokzāģētavā Mīlgrāvī. Oktobrī
(pēc Bērziņa ieteikuma) viņš uzņemts partijā un
mēneša beigās nosūtīts uz Doli ar uzdevumu
“organizēt pagastā revolucionāro kustību un
nodrošināt apstākļus revolucionāro pasākumu
realizēšanai” (ar viņu kopā sūtīts Grebze, kas
vēlāk apcietināts, 1909. g. tiesāts un cietumā
nomiris). Sākotnēji viss notika slepeni. Bet
pēc 17. oktobra manifesta (cars Nikolajs II to
parakstīja, uzdodot valdībai “dāvāt iedzīvotājiem
pilsoniskās brīvības nesatricināmos pamatus”, tas
ir – personas neaizskaramību un sirdsapziņas,
vārda, sapulču, savienību brīvību) laukos sākas
plaši mītiņi un sapulces. Lūk, ko “Dienas Lapa”
raksta 4. (17.) novembrī: “Dolē tautas sapulce bij
30. oktobrī, pie kuras ņēma dalību pāri par 1000
cilvēku Tika pieprasīta “satversmes sapulces”
sasaukšana uz vispārējas, vienlīdzīgas, tiešas un
aizklātas vēlēšanas pamatiem. Tika nospriestas
jaunas pagasta amatvīru vēlēšanas uz tādiem
pat demokrātiskiem pamatiem, pie kam tagad
vēl amatā palikusē pagasta valde nekādā
ziņā nedrīkst ievērot komisāra un citu ierēdņu
priekšrakstus. Tika izvesta cauri arī tautskolu
reforma. Tālāk sapulce nolēma, ka atlaižama
tagadējā policija, atceļams kara stāvoklis un
pastiprināta apsardzība, kā arī aizsaucami bez
kavēšanās kazaki un zaldāti. Nākamā sapulce
nolikta uz svētdienu, 6. novembri. Šo “tautskolas
reformas izvešanu” daļēji raksturo iesniegums
Doles draudzes mācītājam Vilhelmam Taurītim:
“Mēs, Doles skolotāji, sapulcējušies 30. oktobrī
š.g. draudzes skolā un pārrunājuši tajā pašā
dienā Doles pagasta namā no tautas sapulces
pieņemto rezolūciju par tautskolas jautājumu,
kurā minēts, ka inspektoriem un mācītājiem nav
uz skolu nekādas daļas, un ka ticības mācības
pasniegšana neobligatoriski – tiem kas vēlas – un
ārpus skolas programmas, pie tam vēl ievērojot
to, ka ticības mācības pasniegšana ir pret mūsu
apziņu un nesaskan nekādi ar citu priekšmetu –
piem., dabas zinību – pasniegšanu, – vienbalsīgi
atzinām, ka ticības mācības skolā pasniegt
mums turpmāk nav iespējams, un no šīs dienas
mēs viņas vairs nepasniegsim, lai nerīkotos pret
tautas vairuma gribu un neliekuļotu bērnu priekšā.
J. Godels, V. Ramans, A. Steņģis, P. Sēja, K. Šmits,
J. Zanders.” Šo dokumentu mācītājs V. Taurītis
nosūtījis Vidzemes ev.-lut. konsistorijai līdz
ar tulkojumiem vācu un krievu valodā. Arī šī
ziņa parādās presē: “Doles ķirspēles pagastskolu

skolotāji nodevuši mācītājam izskaidrojumu, ka
Bet šai gadījumā tādas iespējas tikpat kā nav.
viņi turpmāk skolās vairs nepasniegšot ticības
Lūk, Doles un Katlakalna pagasta uradņika
mācības. Vidzemes konsistorija lūguse mācības
Lapāna liecība 1906. gada 1. jūnijā. “Līdz
apgabala kuratoru, lai tūliņ atlaiž skolotājus
17. oktobrim viss notika slepeni, bet pēc tam viņi
no amata.” Te nepieciešamas dažas piebildes:
rīkojās atklāti. 1905. gada 20. oktobrī notika
1) ‘ķirspīle’ – no vācu ‘Kirchspiel’; 2) Jānis Zanders
pirmais mītiņš laukumā pie Doles draudzes
un Anna Stenģe bija skolotāji Dolessalas pagastskolas, kur augstā kārtī bija piesiets sarkans
skolā. 3) Pēc revolūcijas sakāves Zanders un
karogs ar uzrakstu “Nost patvaldību!” un ierīkots
Ramāns lūdz atļauju darbu skolā turpināt,
paaugstinājums galvenajiem. Laukumā runāja
pa skaidro jot, ka tikuši piespiesti parakstīt
vairākas stundas, bet tā kā laiks bija slikts, tad
augstākminēto iesniegumu; ar mācītāja Taurīša
devās uz Doles pagastnamu. Galvenie bija
gādību abi skolotāji savas vietas saglabā un
H. Šmits, J. Godelis, P. Sēja, students V. Leimanis
vēl ilgi strādā mūsu novadā. Un vēl: Tautskolu
un daži svešinieki no Rīgas. Nevajagot valdības
inspektors Pravdins 1906. g. martā paziņojis
iestādes, nevajagot skolu inspektorus un zemRamānam, ka viņš jau 1905.
nieku lietu komisārus, visa
gada 6. decembrī ticis apballietvedība pagastos jākārto
vots ar sudraba medāļu “Par
latviešu valodā, skolās no
centību” – “nēsāšanai uz krūprogrammas jāizmet ticības
tīm uz Aleksandra lentes”;
mācība. Kritizēja esošos
tomēr Ramāns līdz ar citiem
likumus un iekārtu, aicināja
divdesmit trim mūsu novada
saukt: “Nost patvaldību!
ļaudīm 1906. gada aprīlī ticis
Nost asiņaino Nikolaju!“”
arestēts un apsūdzēts pretPēc tam uradņiks runā
valstiskā darbībā. Ramāns
par 6. novembra mītiņu
lūdzis, lai viņu nopratina
kā nākošo. Bet kur tad
pats Vidzemes guberņas
30. oktobra saiets, k as
Žandarmērijas pārvaldes
arī ir dokumentēts? Vai
priekšnieka palīgs. Citēšu
Lapāns te nejauši sajaucis
pratinā šanā liecināto, lai
oktobra datumus: 20. ar
sniegtu nelielu ieskatu drau30.? Taču, citās liecībās,
dzes skolas darbībā Piektā
stāstot par 30. oktobra
Gada nogalē: “(..) Tā visa bija
mītiņu pagastnamā viņš
mana palīga Pētera Sējas
nemin, ka tas būtu sācies
lieta. Viņš dzīvoja pie manis
pie skolas un tikai slikto
Viktors Ramāns, Doles draudzes laika apstākļu dēļ visi gāmājā, aizņemot vienu istabu.
skolas skolotājs, vēlāk pasniedzējs juši uz pagastnamu. Bez
Viņš bija visas revolucionārās
Rīgas Skolotāju institūtā. tam, šie mītiņi parasti
kustības galvenais vadītājs. Ar
Reprodukcija no grāmatas “Atmiņu notika svētdienās, tātad
viņu kopā piedalījās skolotāji
gaismā”, ko muzejam dāvinājusi pirmais pēcmanifesta mīŠmits un Godelis, arī Indriķis
novadniece Dore Dadzīte tiņš (tas – pie draudzes
Sēja un Leimanis. Decembra
(dz. Šteinerte). skolas), loģis k i, varēja
pirmajā pusē es nebiju
mājās. Kad atgriezos, manas
būt 23. oktobrī. Upes
kalpones Dora Dumpe un Emīlija Berķis teica,
policijas policists Augusts Skolis 1906. g.
ka Šmits un students Leimanis atnesuši un Sējas
3. februāra pratināšanā liecinājis: “Dažas dienas
istabā nolikuši kādu sūtījumu. (..) To, ka saiņos
pēc 17. oktobra Manifesta, tas ir divdesmitajos
bijuši ieroči, vēlāk teica pats Sēja. (..) Sapulcēs
datumos, ap Doles draudzes skolu pulcējās tauta
esmu bijis vairākkārt, bet nepaliku ilgi, – lai tikai
no Doles un Katlakalna pagastiem, ap 400 cilvēku.
neteiktu, ka esmu spiegs. Reiz man jautāja, kādēļ
Mēs ar Lapānu baidījāmies pieiet pūlim tuvāk,
es neko nerunāju. Es atbildēju, ka esmu ķesteris,
bet es tomēr redzēju runātājus augstu virs pūļa:
kristīšu bērnus un glabāšu mirušos; cits nekas uz
Pulkarnes skolas skolotāju Šmitu un viņa palīgu
mani neattiecas. Mītiņos tika nolemts ieviest jaunu
Godeli, Doles skolas skolotāja palīgu Pēteri Jāņa
programmu, kurā ietilpa pat socioloģija, bet es
d. Sēju, Katlakalna pagasta zemnieku, mājas
šo programmu neatzinu, un pats nodarbojos ar
īpašnieku Indriķi Sēju.” Datējuma ziņā zīmīga ir
skolniekiem aritmētikā, krievu un latviešu valodā;
Oto Mūrnieka liecība: “Pēc 17. oktobra Manifesta
pārējo paņēma uz sevi Sēja, kaut arī viņam
svētdienā un arī nākamjā svētdienā [tātad, tomēr
nebija laika mācīt, viņš visu laiku bija aizņemts ar
kā 23., tā arī 30. okt.] pie manis Katlakalna
revolucionārajām lietām. (..)”
Flameņmuižas vīna tirgotavā ienāca ap 40 cilvēku
Taču ir kāds mīklains notikums, par kura
ar sarkanām lentēm pogcaurumos, nosaukdami
datējumu ir nelielas šaubas. Kādēļ šaubos?
sevi par sociālistiem, un pieprasīja, lai mītiņu
Tādēļ, ka tas minēts tikai divu cilvēku liecībās,
laikā pie Doles pagastnama vīna tirgotava tiktu
ar aptuvenu datējumu un pie tam tikai 1906.
slēgta.” To, ka alkohola tirdzniecības aizliegugada sākumā notikušajās pratināšanās. Bet ziņas
mam mītiņu dienās ir pavisam reāls pamats
par pārējiem notikumiem rodamas gan vairāku
un ka sociāldemokrāti norobežojas no dzērāju
cilvēku liecībās viena fonda dokumentos, gan
skandāliem, apliecina publikācija “Dienas Lapā”:
vairākās dažādu arhīva fondu lietās, gan citos
“23. oktobra vakarā kāda banda paklīdušu un
avotos; un tas dod iespēju salīdzināt un precizēt.
iereibušu vazaņķu iebrukuši Doles Vimbas un
Zušu krogos; tur tie ar draudiem izspieduši no krodziniekiem alu, šāvuši
vairāk reizes ar revolveriem un tāpat,
ar revolveriem draudot, piespieduši
dažus cilvēkus sev līdz nākt “sociāldemokrātu” vārdā. Tad tie uzbrukuši
tvaikonim “Dahlen”, bet tur tikuši no
apzinīgiem biedriem izklīdināti. No
drošas puses tiek ziņots, ka Latviešu
Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas Rīgas apkār tnes apzinīgiem
biedriem ar šādiem neliešiem un
laupītājiem nav nekāda sakara un ka
tāpēc vietējie iedzīvotāji tiek lūgti no
šādiem “zeļļiem” uzmanīties. Vai viņi
piederējuši pie organizētās “melnās
sotņas”, tas vēl nav izzināts. Vietējais
“kārtībnieks” aicināts viņus apcietināt,
bet liedzies nākt.” Visas turpmākās liecības Lapāns uzreiz sāk ar 30. oktobra
mītiņu kā pirmo un vairs nemin mītiņu pie draudzes skolas “divdesmitajos
datumos”. Varbūt tādēļ, lai Ramānam
nepārmestu, ka viņš kaut ko tādu
pieļāvis? Varbūt tādēļ, lai apsūdzību
Ramānam mīkstinātu un viņš varētu
saglabāt draudzes skolas skolotāja
un pie viena arī baznīcas ķestera
un ērģelnieka amatu, kā to varas
iestādēm bija lūdzis mācītājs Taurītis?
Varbūt... Un kā vispār tapa DolesJānis Kalniņš (aizmugurē, vidū) ar ģimeni pie Šļūkām (šo Katlakalna kaujinieku prāva: varbūt
māju 1906. gada janvārī nodedzināja soda ekspedīcija). ne tikai šo to noklusējot, bet arī kaut
Dāvinājis J. A. Kalniņš. ko tīši paspilgtinot vai sagrozot?
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Lūk, ko Piektā Gada notikumu dalībnieks Pēteris
Sēja, dzīvodams emigrācijā Šveicē, raksta Rainim
1909. gada 29. martā: ”Man uz legālu atgriešanos, kā Cielēn kundzei, nav nekādas izredzes.
Manas apkārtnes prāva ir iznākuse “prasmīga”,
salasīti daždažādi apvainojumi un visa prāva
nokrustīta par “Doles-Katlakalna organizācijas”
lietu. 6. febr. bija nolikta izspriešana kara tiesā.
Apvainoti ir ap 60 cilvēku. Visi bez izņēmuma
tiek apvainoti uz 102. p. III daļas, bez tam vēl
7 [septiņiem] nāves soda panti”
Tātad, tika pasludināts Manifests. Brīvības
Manifests – iespēja rīcībai, mudinājums rīkoties
un mainīt pasaules lietu kārtību – tā to uztvēra
daudzi. Arī laukos. Bet vai visi? Domājams, ka
nē. Zemnieki, kas bija kļuvuši turīgi un iepirkuši
mājas jau 19. gadsimta beigās; ļaudis, kuri spēja
paciest klanīšanos un rokas bučošanu muižkungam, lielmātei un baznīckungam; saimnieki,
kas uz pagastvaldi devās ar kukuli vai krogā
krietni padzirdīja amatpersonas pateicībā par
vēlamā lēmuma pieņemšanu – bija daudzi, kam
jauno kārtību nevajadzēja. Taču pārmērīgi iebilst
arī necentās, īpaši tad, kad pagastā parādījās
bruņotā družina. Lūk, ko atceras Jānis Kalniņš:
“Vispirms no vietējo strādnieku un zemnieku
jaunatnes vidus noorganizējām ap 20 cilvēku lielu
družinu, kurai vajadzēja uzturēt pagastā kārtību.
[..] Družinā visi bijām jauni zēni ar revolucionāru
drosmi un sparu, gatavi stāties atklātā cīņā ar
ieročiem rokās. Bet mums nebija gandrīz nekādu
teorētisku zināšanu, nekādas pieredzes politiskā
darbā. Tāpēc pie mums bieži ieradās no Rīgas
vecāki biedri, kas uzstājās ar runām tautas
sapulcēs un deva mums norādījumus, kā rīkoties.
Dažas reizes ieradās arī Jānis Bērziņš (Andersons).
Pagasta iedzīvotāji lielum lielā vairumā bija
revolucionāri noskaņoti un tiecās pēc aktīvas
revolucionāras darbības. Mūsu uzdevums bija
ievirzīt tautas aktivitāti pareizā gultnē.” Kāda
tad ir tā pareizā gultne, par to jau nu īstas
vienprātības nebija, kaut arī atšķirīgie viedokļi
ne vienmēr tika atklāti izpausti. Tā, piem.,
Katlakalna zemnieks Jānis Damalts sākumā bijis
aktīvs atbalstītājs, bet padzirdējis, ka visiem
viss tikšot sadalīts vienlīdzīgi, būdams turīgs
saimnieks, sācis pārdomāt un pamazām no
šīs kustības attālināties. Šo savu nostāju viņš
vēlāk skaidro pratinātājiem. Savukārt družinas
kaujinieks Indriķis (Heinrihs) Priede, jau būdams
emigrācijā, 1906. gada 26. septembrī sūta vēstuli Amerikas sociāldemokrātu Izpildu komitejai
Bostonā, lai tā paziņotu mājāspalicējiem,
ka J. Damalts ir spiegs un nodevējs, no kura
jāuzmanās (tāpat arī iepriekš minētais Jēkabs
Pulpe). Bet turīgo saimnieku Juri Simenovu vada
augsti un tīri nacionālisma un taisnīguma ideāli.
Jau 19. gadsimta beigās viņš ir spējis iebilst
muižniekam, aizstāvot skolotāja Ramāna tiesības. Viņš spējis organizēt pagasta sabiedrisko
domu, lai par mācītāju Doles draudzē pieņemtu
latvisko Paulu Gailīti nevis pārvāciskojušos
Vilhelmu Taurīti; šī iecere gan nepiepildījās,
bet bija iemantots Taurīša naids, kas izpaudās,
soda ekspedīcijai atnākot. Piektajā Gadā
Simenovs iebilda pret teroristiski noskaņoto
kaujinieku vēlmi nodedzint Doles muižas pili,
pastāvot uz to, ka šādas celtnes jāsaglabā un
jāizmanto tautas labad. Taču šīs vardarbīgās,
teroristiskās tendences turpat blakus vien bija.
Reizēm oratori mītiņos esot iebilduši viens
otram, pat strīdējušies. Bet saldais brīvības
jūsmas laiks bija tik īss (divi mēneši: no pirmā
pēcmanifesta mītiņa līdz Ziemassvētkiem), ka
nepaguva izvērsties lieli atklāti konﬂikti. Taču
iekšienē tie brieda un vēlāk izpaudās atklāti,
piem., sociāldemokrātiem sašķeļoties lieliniekos
un maziniekos, un ļoti konkrēti strīdos Cīrihē,
kad Pēteris Sēja sava sociālpatriota viedokļa
dēļ 1911. gadā tika izslēgts no LSDSP Cīrihes
sekcijas. Tāpat arī, veidojot Cīrihes Latviešu
koloniju organizāciju (Latvijas pašnoteikšanās
tiesību aizstāvībai Pirmā pasaules kara laikā),
viņš vēstulēs Rainim atzinis, ka Latvijas labad
ar demokrātiem dažbrīd vieglāk saprasties
nekā ar savējiem, sociāldemokrātiem. Savukārt,
Jānis Bērziņš-Andersons 1919. gadā bijis
Pētera Stučkas valdībā, kas piekopa sarkano
teroru un laukos sāka veidot komūnas; lūk,
daži viņa publikāciju nosaukumi: “Komūna,
padomju saimniecības un valdība”, “Par zemes
nacionalizēšanu un lietošanu”, “Ko grib komunisti”. Pēc tam J. Bērziņš-Andersons darbojies
komunistiskajā pagrīdē, tādejādi vēršoties pret
Latvijas valsti. Bet Pēteris Sēja sava mūža pēdējos septiņpadsmit gadus strādāja diplomātiskajā
dienestā, joprojām – Latvijas valsts un tautas
labad.
VELTA STRAZDIŅA,
Ķekavas novadpētniecības muzeja speciāliste

INFORMĀCIJA

REKLĀMA

GAIDĀM
VELOBRAUCĒJU SKOLĀ!

NODARBĪBU SARAKSTS

Bērnu un pusaudžu klubs „Vairogs” sadarbībā ar Ķekavas municipālo policiju turpina
apmācību velosipēda vadītāja tiesību iegūšanai.
Nākošā grupa uzsāks nodarbības 4. jūlijā plkst. 15 municipālās policijas telpās. Aicinām
visus, kuri vēlas kļūt par pilntiesīgiem un zinošiem satiksmes dalībniekiem!

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

10 00-11 00

STEP & BODY

CALLANETIC +

STEP & BODY

CALLANETIC +

STEP+LOWER
BODY

TAEKWON-DO
9 00-12 00

11 30 -12 30

ESTĒTIKAS
UN KUSTĪBU
STUDIJA ’’PŪKS’’

STEP

14 30 -15 30

FAT BURNER

15 30 -16 30

FREE STYLE
deju studija
16 30 -17 30

17 00-18 30

STEP & BODY
STEP
1600-1700

FREE STYLE
deju studija

TAEKWON-DO

17 30 -18 30

ĀRSTN. VINGR.
(pieaug.)

18 30 -19 30

FAT BURNER

BODY TONING

STEP & BODY

CALLANETIC +
1945-2045

20 00-21 00

ESTĒTIKAS
UN KUSTĪBU
MĀMIŅU SKOLA
STUDIJA ’’PŪKS’’

STEP
FAT BURNER

FREE STYLE
deju studija
16 00 -17 00
TAEKWON-DO

SALSA
1300-1430
STEP
14 30 -15 30

STEP
1630 -1730
ĀRSTN. VINGR.
(pieaug.)

FAT BURNER

BODY TONING

STEP

STEP & BODY

CALLANETIC +
1945-2045

SALSA
1930 -2100

STEP & BODY, STEP, STEP+LOWER BODY - vidējas un augstas intensitātes step aerobikas nodarbība,
apvienojot ar spēka vingrojumiem. Domāts dažādiem sagatavotības līmeņiem, ar priekšzināšanām.
FAT BURNER, BODY TONING - vidējas intensitātes aerobikas nodarbība ar vienkāršu horeogrāﬁju,
dažādiem sagatavotības līmeņiem, bez priekšzināšanām.
CALLANETIC + - vingrošanas sistēma, kura balstās uz daudzkārtēju vingrojumu atkārtojumu ķermeņa
muskulatūras nostiprināšanai un locītavu kustīguma normalizēšanai. Nodarbībā pielieto jogas un pilates
elementus.
SALSA - nodarbības domātas tiem, kuri mīl Latīņamerikas mūziku un vēlas iemācīties kustēties
karstasinīgajos ritmos.
FREE STYLE – nodarbības dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, kur var iemācīties brīvi kustēties deju
ritmos, apgūt aktiermākslas pamatus.
TAEKWON-DO – Korejiešu cīņas māksla, kas palīdz iegūt pašaizsardzības iemaņas, nostiprina organismu
un norūda raksturu. Iesācēju grupa no 6 g. vecuma, jauniešu grupa no 10 – 18 g. vecuma.
Studija “PŪKS” – nodarbības ir paredzētas bērniem no 3 – 4 g. Šajās nodarbībās ietilpst: vizuālā māksla;
mūzika; kustību rotaļas; vingrošana.
• TRENAŽIERU ZĀLE
• SOLĀRIJS
• STILA – KRĀSU KONSULTĀCIJAS
• MANIKĪRS, PEDIKĪRS
• PROFILAKTISKI – ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA

Attēlā: eksāmenu pieņem CSDD darbiniece Valda Kjaspere, kura daudziem ir labi pazīstama no
TV ekrāniem.

ZEMGALES CEĻOS
9. jūnijā Ķekavas bērni devās kluba „Vairogs” rīkotajā ekskursijā uz Zemgali. Mašīnu muzeja
izstādē bija iespēja aplūkot iepriekšējā gadsimta dažādu gadu spēkratus, Zemgales sētā varēja
ielūkoties 200 gadus tālā pagātnē, bet tradicionālais pikniks notika Lielvārdes senlatviešu pilī.

Drīzumā atsāksies “Estētikas un kustību” studija jaunietēm.

Studija organizē jauniešu nodarbības, kas nodrošinās pilnvērtīgu un lietderīgu atpūtu brīvajā laikā.
Iespējams iegādāties DĀVANU KARTES

Mūsu adrese: Skolas iela 3, Ķekava, tālr.: 7937274

Aicinām bērnus līdz 7.gadu vecumam piedalīties

“VINNIJA PŪKA PIEDZĪVOJUMI VASARĀ”
· Ēzelīša mākslas un rokdarbu studija
· Gudrās pūces mūzikas stundas
· Sivēns – dabas pētnieks
· Trusīša spēles un rotaļas
· Pūks ar draugiem spēlē pirātos
Nodarbības notiks 2x nedēļā. Pirmdien, trešdien 11:00
Pieteikties Fitnesa klubā "Eliksīrs" personīgi vai pa tālr.: 7937274

Mašīnu muzejā bija arī eksponāti, kas pārvietojas pa gaisu... Kopā ar bērniem - pagasta padomes
priekšsēdētāja vietnieks Igoris Malinauskas un kluba “Vairogs” vadītājs Leons Markelovs.
Nākošā ekskursija – 14. jūlijā pulksten 9 no Ķekavas tirgus laukuma. Dosimies uz Kurzemes
pusi, kur
- apmeklēsim Latvijas „Holivudu”- ﬁlmas „Rīgas sargi” uzņemšanas laukumu;
- iegriezīsimies Laumu parkā, kur paredzama medus un citu bišu produktu degustācija;
- siltā laikā peldēsimies jūrā,
- bet pikniks pie jūras būs jebkuros laika apstākļos!
Varbūt būs vēl kāds pārsteigums....
Kā vienmēr, ekskursija bez maksas. Lūdzu pieteikties pa tālr. 7937102, 9416544.

Vai tu zini, kas ir stilīgi?

Fitnesa klubā "Eliksīrs " darbojas

"Estētikas un kustību" studija jaunietēm.

Studija organizē jauniešu nodarbības, kas nodrošinās pilnvērtīgu un
lietderīgu atpūtu brīvajā laikā. Nodarbības notiek 2x nedēļā, tajās ietilpst:

AINĀRS EIHMANIS, Kluba „Vairogs” treneris instruktors

· Deju stundas
· Aerobika, salsa
· Stājas un gaitas nodarbības
· Veselīga uztura ieteikumi
· Stilista konsultācijas
Pieteikties Fitnesa klubā "Eliksīrs" personīgi vai pa tālr.: 7937274

REKLĀMA

Ielīgo DROŠI...
17.06.-30.06.

-20% atlaide
*
*
*
*

AUTAN pretinsektīdu līdzekļiem,
URGO un PIC plāksteriem,
prezervatīviem, grūtniecības testiem un
līdzekļiem pret saules apdegumiem
Dāvana Līgām un Jāņiem!

Gaismas 15, Ķekavas pag., tel. 7937630
Rīgas raj. Džutas (T/C A7), tel. 7600694
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APSVEIKUMS
Vai tu zini, kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai,
Tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.
(J. Peters)

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos
jaundzimušos mazuļus
EVELĪNU PITERĀNI,
LINARDU ZVEJNIEKU,
MĀRTIŅU ADRIANU GRĀVĪTI,
TOMU STAŠĀNU,
NIKO ALEKSANDRU ANDERSONU,
MĀRTIŅU RAMANI-LIELRAMANI,
TATJANU SMIRNOVU,
MILENU PAŅIHINU

un viņu vecākus
sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta padome.

LĪDZJŪTĪBA
Vai jūs, sili, noguruši,
Gaviļainu dziesmu vīt?
Man uz balta smilšu ceļa
Šodien zaļas skujas krīt.
(S. Kaldupe)

SLUDINĀJUMI, REKLĀMA
PĒRK 2 vai 3 istabu dzīvokli jaunajā Ķekavā,
arī pie ‘Mārtiņa”, 2. - 3. stāvs, vēlams 103. sērija.
Vai maina pret 2 istabu dzīvokli Rīgā, Juglā.
Tālr. 9252514.
PĒRK MĀJU (vienstāva vai divstāvu), vasarnīcu
vai dzīvokli. Var būt remontējama.
Tālr. 7557599, 5909352.
PĒRK ZEMES GABALU privātmājas celtniecībai.
Tālr. 9182189.
PĒRK NELIELU MĀJU AR ZEMI. Tālr. 9495994.
MAINA vienistabas dzīvoklī Rīgā pret vienistabas dzīvokli Ķekavā. Tālr. 7936182 vakaros,
mob. 9123509.
GAISA KONDICIONIERI un to montāža.
Inf. tālr. 9458970.
VECO LOGU DEMONTĀŽA. Logu un iekšējo,
ārējo palodžu montāža.
Zvanīt no pulksten 18 – 21, tālr. 5913730.
VAJADZĪGI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTI.
Var būt bez pieredzes. Tālr. 7557599, 5909352.
STUDENTI! JA JUMS IR VAJADZĪGS DARBS
brīvajā laikā, tad zvaniet pa tālr. 7962402,
6363607.
METODISKAJAM CENTRAM VAJADZĪGI
DARBINIEKI jebkurā vecumā. Tālr. 7941260,
9962306.
UZŅĒMUMAM VAJADZĪGI NOPIETNI
DARBINIEKI kopīgai sadarbībai.
Tālr. 7941260, 9962306.

Pirmā Finansu Grupa
Kr. Valdemāra 100, Rīga
•
•
•
•
•

Sertificēta kautuve pērk
LIELLOPUS DZĪVSVARĀ.

kārto kredītus; pārkreditē
pirms kredīta ﬁnansējums
nekustamā īpašuma vērtēšana
pērk nekustamus īpašumus
juridisku problēmu risināšana

t. 7387615; 7387618; 9176113 Fax: 7387616
Piedāvājam pastāvīgu darbu Katlakalnā
mīļai auklītei, kura darba dienās no plkst. 8.30
līdz 18.30 pieskatītu mūsu mazulīti (7 mēneši).
Zvaniet Anitai, tālr. 7938655, mob. 9488252.
Ķekavas ambulancē Gaismas ielā 15 atvērts
kosmētiskais kabinets, kurā tiek veiktas sejas
un ķermeņa procedūras (masāžas, maskas,
uzacu, skropstu ķīmiskā krāsošana, vaksācija,
auskaru iešaušana).
Tālr. 9617236, kosmētiķe Iveta.

Samaksa tūlītēja, augstas cenas.
Palīdzam noformēt dokumentus
subsīdijām. Ja pārdosiet 2 vai vairāk
lopus, dāvana – radioaparāts.
Tālr. 9194812.

Pirts Ķekavā,
Odukalnā

Bišumuižas jātnieku klubs

„FAUNA” piedāvā:

izjādes ● vizināšanās pajūgā,
autostāvvieta ● ģērbtuve ● dušas.
Rīgā, Bauskas ielā 145
(iebraukšana no Gulbju ielas).
Tālr./fakss: 7620921.
Tālr. 7620996, mob. Tālr. 9238114.

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
PAVLINAS PENZINAS,
ARTŪRA AŽUBAĻA,
SKAIDRĪTES VIĻUMAS,
ANNAS GRĀVIŅAS,
ANDRA ARHINOVIČA,
HILDAS PĀLEPAS,
JĀŅA KŪLAS,
ELZAS SKALBES

Klientu ērtībai!
Noteikts sekojošs darba laiks:
Darba dienās - no 8.00 līdz 16.30
Sestdienās
- no 8.00 līdz 14.00

aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.

Ķekavā, Nākotnes ielā 2.

Tel. 7 935227

Ķekavas TV darbnīca ”LĪČUPES”

Nākotnes ielā 6
• veic TV-SAT, videonovērošanas, signalizācijas, telefona, interneta,
audioakustikas kabeļu darbus;
• uzstāda individuālās, kolektīvās TV-SAT sistēmas.

TV-SAT KOMPLEKTI:

• NTV+ - 73 Ls,
• Krievijas TV kanāli: ORT, RTR, NTV, Ren TV, TNT, TV centrs, STS,
Kultūra u.c.;

• sporta kanāli Eurosport, Extreme sport, AB motors,
NTV+ sport, NTV+ futbol,

• vispārizglītojošie kanāli: Discovery Russia, Discovery civilisation,
Discovery Science, Discovery Travel, Animal planet u.c.;

• ﬁlmu kanāli: Premjera, Kinoklub, Hallmark, Naše kino, u.c.
• mūzikas kanāli MTV, VH1, MCM, MuzTV;
• bērnu kanāli Detskij mir, Fox kids, Nickelodeon, Cartoon
•
•
•
•

Network;
abonēšana no 15 Ls mēnesī.
“Astra” – 62 Ls (Eurosport);
“Astra”+ Hotbird 74 Ls (ORT int, RTR planeta)
“Astra”+ Hotbird+ Sirius – 95 Ls.

Tālr./fakss 7286102
Mob. tālr. 9620001

Tālr. 9175622. Egons.

Ārstē sirdi, mugurkaulu, plaušas,
infarktu, vēzi, ausis, kaklu, degunu,
apdegumus, apsaldējumus,
narkomāniju, šizofrēniju u.c.
Liela pieredze darbā.
Vajadzīgi mediķi. Tālr. 9595806.

e-pasts: alkol@apollo.lv

Mag. iur. LĪGA BADŪNE
sniedz profesionālu juridisku palīdzību
•
•
•
•

•

mantojuma lietu kārtošanā (testamentu,
mantojuma līgumu sastādīšanā);
darījumos ar nekustamo īpašumu (pirkuma, dāvinājuma,
patapinājuma, īres, nomas, ķīlas, maiņas, glabājuma u.c.
līgumu sagatavošanā);
individuālo komersantu un uzņēmumu reģistrācija un
pārreģistrācija Komercreģistrā;
laulības un ģimenes tiesībās (pieteikumu sagatavošana
tiesai par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedzīšanu,
laulības līgumu sastādīšana, nepilngadīgo bērnu
interešu pārstāvība tiesu iestādēs);
administratīvo sūdzību sastādīšana par valsts un
pašvaldību institūciju nelikumīgiem lēmumiem.
Mob. tālr. 9481598 vai 7936351.
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