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AKTUALITĀTES

NOTIKUMS

LABAS ZĪMES NĀKOTNEI
Ikmēneša sarunu „Mūsu Ķekavas” slejās
gribētos sākt ar labāko un skaistāko no
pēdējā laika notikumiem – skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkiem, kuros mēs,
pagasta vadītāji, soļojot gājienā kopā ar
mūsu brīnišķīgajiem bērniem, jutāmies
ļoti lepni par viņiem. Ķekavu pārstāvēja
11 kolektīvi, un bijām bija otra lielākā
Rīgas rajona delegācija. Svētku kulminācijā
aizmirsās sūrā mēģinājumu darba smagums,
bija tikai gaišs priek s . Par to milzīgs
paldies visiem – kolektīvu dalībniekiem un
vadītājiem, bērnu vecākiem un vecvecākiem,
visiem, kas jelkādā veidā pielika pūliņus šī
pasākuma tapšanā. Ar Ķekavas bērniem šajās
saspringtajās dienās neatgadījās nekādas
likstas, un tas ir daudzu pagasta struktūru
saskaņota darba rezultāts - paldies! Protams,
sevišķi lepojamies par Ingas Lagzdiņas un
viņas vadīto dziedātāju panākumiem koru
konkursā. Tā ir liela, godam pelnīta atzinība
Ingas darbam un lepnums visai Ķekavai. Liels
paldies Dainai Zozuļai par nenovērtējamu
ieguldījumu mazo dejotāju sagatavošanā
lielajam koncertam.
Otrs patiesa prieka brīdis bija 7. jūlijā,
kad tiku aicināta piedalīties pamatakmens
ieguldīšanā Ķekavas putnu fabrikas jaunā
ceha būvei. Šis uzņēmums, kas tradicionāli
jau ilgus gadus cieši saistīts ar ciematu, ir
viens no lielākajiem Ķekavas darba devējiem
un nodokļu maksātājiem, un tā sasniegumi
nozīmē arī ļoti daudzu mūsu iedzīvotāju
labklājību. Tāpēc no sirds vēlēju jaunajam
pasākumam izdošanos: „Ja veiksies jums,
tad veiksies arī mums!” Patīkami, ka jaunu
projektu realizācija pēdējā laikā pagastā
aizsākas arvien biežāk. Tā ir laba zīme mūsu
nākotnei.
Darbu gan ikdienā ir vairāk nekā svētku.
Pašlaik intensīvi izstrādājam Ķekavas teritorijas plānojumu. Tas ir nopietns dokuments,
kas noteiks mūsu visu dzīvi ilgākā laika
posmā, un par tā svarīgumu liecina
nepieciešamie 17 dažādu augstākstāvošu
instanču saska ņojumi. Ja kādam zemes
īpašniekam ir nopietni un argumentēti
iebildumi, tad steidzīgi tos dariet zināmus
būvvaldei. Ar „Mūsu Ķekavas” starpniecību
iedzīvotāju uzmanībai piedāvājām pagasta
administratīvā centra izveides projektu. Par
to savā vēstulē, kas tiek publicēta arī avīzē,
diezgan kritiski izteicās pagasta iedzīvotājs
Ilmārs Briģa kungs. Šajā sakarībā vēlos
paskaidrot, ka minētais projekts bija tikai
pirmā iecere – vīzija, par kuru varētu sākt
runāt. Kad projekts tiks virzīts apspriešanai
attīstības komitejā, tad būs arī analīze
un aprēķini par to, cik liela būs skola, kur
atradīsies sporta laukums utt.
Par konkrēto administratīvajam centram
paredzēto vietu iedzīvotāji izteikušies
pozitīvi. Ir doma, ka vecais sporta laukums
jāsakārto un jāsaglabā, jo skolu sporta
būves būs paredzētas tieši izglītības iestāžu
vajadzībām un sabiedrībai ne vienmēr
būs pieejamas. Bez tam jārēķinās arī ar to,
ka sākumskolas teritorija bērnu drošības
interesēs būs norobežota un atdalīta no
pārējās teritorijas.
Turpinot par Briģa kunga vēstulē minēta jiem jautājumiem: atpūtas vietai pie
„dambīša” izstrādāta topogrāﬁja un uzsākta
projekta izstrāde, risinām jautājumu par
Ķekavas kanāla turpmāko nākotni. Tā gan
pagaidām ir visai neskaidra, jo lēmuma
pieņemšanā iesaistītas daudzas nopietnas
valsts iestādes, kuru visu viedokļi, intereses
un izmaksas jāsaskaņo.
Jau iepriekšējā avīzē informējām, ka
pagasta padome pieņēmusi atbildīgu
lēmu mu par līguma parakstīšanu starp LR
Vides ministriju, Ķekavas pagasta padomi
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u n S I A „Ķe k av a s n a m i ” p a r p r o j e k t a
„Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” realizēšanu. Tas ir liels
projekts, kurā iesaistītas 18 pašvaldības un
kura kopējās izmaksas sasniedz 70 miljonus
eiro. Tā ietvaros Ķekavas pagastā paredzēts
izbūvēt spiedvadu notekūdeņu novadīšanai
no Ķekavas, Valdlaučiem un putnu fabrikas
uz to attīrīšanas vietu Rīgā, Daugavgrīvā.
Ķekavas komponentes izmaksas ir aptuveni
3,5 miljoni eiro. Mūsu pagasta ieguldījums ir
aptuveni 375 000 eiro, kā arī jāsedz izdevumi
500 000 eiro apmērā, kas saistīti ar PVN
piemērošanu (šo summu vēlāk būs iespējams
atgūt). Spiedvada izbūvi paredzēts veikt
2006. – 2007. gadā, līdz ar to slēdzot esošās
lielās notekūdeņu izlaides vietas Daugavā.
Nākotnē paredzēts izveidot centralizētas
kanalizācijas sistēmas arī citās lielākajās
pagasta apdzīvotajās vietās (Odukalnā,
Vimbukrogā, Katlakalnā, Rāmavā un Alejās)
un pieslēgt tās spiedvadam. Ar iesaistīšanos
projektā esam izdarījuši nopietnu izvēli
un, domāju, nenāksies to nožēlot. Lai gan
neslēpšu, ka bija arī šaubu brīži un gan
iepriekšējo, gan pašreizējā sasaukuma
deputāti par šo jautājumu ir daudz sprieduši
un lēmuši septiņu gadu garumā.
Līdzīgi k ā vis ā L at vijā , arī Ķe k avā
problēma ir individuālo māju kanalizācijas
un notekūdeņu izvešana. Lai šo jautājumu
s a k ā r to t u , p a g a s t a p a d o m e p i e š ķ ī r a
ﬁnansējumu no pagasta pamatbudžeta
līdzekļiem kanalizācijas un notekūdeņu
pieņemšanas punkta izbūvei vecās Ķekavas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā.
Protams, tas būs maksas pakalpojums,
tomēr pagaidām tas ir risinājums.
Augustā lielu uzmanību veltīsim vides
un īpašumu sakārtošanai. Esam izsūtījuši
ļoti daudz brīdinājuma vēstuļu zemju
īpašniekiem ar lūgumu sakopt viņiem
piederošās teritorijas un neradīt nelabvēlīgus
apstākļus kaimiņiem, kuri griežas pašvaldībā
ar daudzām pretenzijām. Īpašums uzliek
pienākumus un prasa zināmus izdevumus.
Tāpēc vēlreiz atgādinu: lūdzu sakopiet,
lai pašvaldībai nenāktos ķerties pie soda
sankcijām. Paraugieties tālāk par sava
pagalma robežām: kurš nopļaus nezāles
ārpus brīnišķīgi sakoptā sētsvidus? Pašlaik
pilnā sparā norit konkursa par sakoptāko
sētu vērtēšana, un komisija, skaistākos
pagalmus raugoties, pievērš uzmanību arī
nevīžīgāko saimnieku nezāļainajiem laukiem
un nenopļautajām sētmalēm. Ka tikai kādu
negaida nepatīkami pārsteigumi...
Ļoti žēl, ka, pagastam ieguldot lielas
naudas summas vides sakopšanā, tomēr
atrodas kāda roka, kas paceļas puķu stādījumu postīšanai un sienu aprakstīšanai, kā
noticis pēdējā laikā. Vainīgie agrāk vai vēlāk
tiek noskaidroti. Puķu dobju postītājus
jau gaida administratīvā komisija. Baidos,
ka skolas sienu aprakstītāju pārkāpumu
atbilstoši uzrakstītā saturam varēs kvaliﬁcēt
daudz nopietnāk. Vai patiešām bija jāuzprasās uz lielām nepatikšanām?
Kopā ar SIA „Ķekavas nami” aicināsim uz
sapulcēm daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus,
lai apspriestu un risinātu namu apsaimniekošanas problēmas. Ceram uz atsaucību.
G aiš ā nos k aņā s āk to rak s tu grib u
arī optimistiski pabeigt: par spīti sīkām
nebūšanām, ķibelēm un ķīviņiem Ķekavas
pagasts tomēr pārliecinoši iet uz priekšu. Par
to liecina pēdējā padomes sēdē apstiprinātā
veiksmīgā budžeta pusgada izpilde, aizsāktie
darbi un projekti. Ticu, ka mums veiksies.
Tiksimies augustā!

Zem Ķekavas pagasta karoga. No kreisās: Daina Šulce,
Dzintra Maļinovska, Igoris Malinauskas, Andris Jēkabsons,
Daina Zozuļa, Liene Vītola.

Ķekavas pagasta paldies Dainai Zozuļai,
kura svētkos izveda lielu pulku pašu
mazāko dejotāju.

Diriģenti Ingu Lagzdiņu sveic Rīgas
rajona padomes kultūras un izglītības
pārvaldes priekšnieks Oļģerts Lejnieks.

Svētki pagājuši, taču to atbalss vēl skan un skanēs
ilgi. Jo tik liels, gaišs, skanīgs prieks nevar tā vienkārši
beigties. Tas gluži taustāmi virmoja arī Mārupes pagasta
kultūras namā, uz kuru dažas dienas pēc Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem bija aicināti visu Rīgas
rajona pašvaldību un to iestāžu darbinieki, kas bija
līdzdarbojušies svētku tapšanā. Lieki piebilst, ka Ķekavas
delegācija ar pagasta padomes priekšsēdētāju Dzintru
Maļinovsku priekšgalā šajā pasākumā bija viskuplākā –
tāpat kā mūsu bērnu pārstāvniecība pašos svētkos.
Tikšanās Mārupē bija īpašs PALDIES katram svētku
kolektīvu vadītājam, kurus sveica Rīgas rajona padomes
pārstāvji, dāvinot piemiņas veltes. Savējos sveica arī
pašvaldības. Veltījums visiem kopā bija jauks un atraktīvs
koncerts.

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

ZELTA OLA PAMATOS

Tādas zelta olas dēj tikai
Ķekavas vistas!

Žurnālistu uzmanības centrā – mūsu pagasta priekšsēdētāja.

Zelta olu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm jaunā
ceha pamatos gulda zemkopības ministrs Mārtiņš
Roze un ģenerāldirektors Pēps Lass.

DZINTRA MAĻINOVSKA,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja
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7. jūlijā A/S „Putnu fabrika Ķekava” bija
aicinājusi viesus uz svinīgu noti kumu –
zelta olas „iedēšanu” jaun ceļamā ceha
pamatos. Par pasākuma svarīgumu liecināja
zemkopības ministra Mārtiņa Rozes un plaša
žurnālistu pulka klātbūtne. Uzņēmuma
saimnieki neslēpa savus nākotnes plānus:
kļūt par Baltijas vistu galvaspilsētu, un
jaunā ceha būvdarbu aizsākums ir viens no
posmiem ģenerālplāna realizācijā, kuras
ietvaros tiks īstenoti septiņi projekti. Valdes
priekšsēdētājs Pēps Lass varēja pavēstīt
klātesošajiem labas ziņas: pēc vairākiem
neveiksmju gadiem skarbajā konkurences
tirgū fabrika pērn atkal sākusi strādāt ar
peļņu. Ķekavas iedzīvotājiem šī ziņa ir
īpaši svarīga, jo uzņēmums nodarbina lielu
daļu ciemata cilvēku, un tā veiksmes vai
neveiksmes tieši ietekmē visa pagasta dzīvi.
To savā uzrunā uzsvēra arī pagasta padomes
priekšsēdētāja Dzintra Maļinovska.
Putnu fabrika Ķekava cer pēc diviem
gadiem ieņemt 20% no kopējā Baltijas
putnu gaļas tirgus. Lai veicas!
GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto
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KO LĒMA PAGASTA PADOME
PAR IEGULDĪJUMU SIA „ĶEKAVAS NAMI”
PAMATKAPITĀLĀ
Pagasta padomes sēdē 15. jūlijā no lemts ieguldīt SIA
„Ķekavas nami” pamat kapi tālā 15 000 Ls, pretī saņemot
attiecīgu jaunu daļu skaitu. Līdzekļi tiks pārskaitīti hidrauliskā
pacēlāja iegādei.
PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
Piešķirts viens izdzīvošanas pabalsts – 40 lati, briļļu iegādei
vienam cilvēkam – 4 lati, medicīnas pakalpojumu apmaksai
45 maznodrošinātiem iedzīvotājiem – 1189,72 lati, zobu
protēžu iegādei 6 cilvēkiem – 299 lati, 13 maznodrošināto
iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā virtuvē – 239,20 lati, malkas
iegādei 2 cilvēkiem – 60 lati, pabalsts sakarā ar pilngadības
sasniegšanu – 100 lati, pabalsts par pagaidu sabiedrisko darbu
veikšanu – 28 lati.
PAR ATĻAUJĀM KOMERCDARBĪBAI
Dotas atļaujas komercdarbībai un tirdzniecībai ar akcizētām
precēm – SIA „LUKoil Baltija R”, IK „Jānis Sergējevs”, A/S „Ķekavas
broileri”, SIA „Simeks”, SIA „Clean Supply Services”.
PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU PIEREDZES
APMAIŅAS BRAUCIENU
Nolemts ﬁnansēt pagasta izglītības iestāžu vadītāju
pieredzes apmaiņas braucienu uz ES dalībvalsti Spāniju 255
latu apmērā katram brauciena dalībniekam, lai iepazītos ar
Spānijas un Andalūzijas reģiona izglītības sistēmu un izglītības
iestāžu darbu.
PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBĀM
Nolemts neizmatot pirmpirkuma tiesības uz 36
nekustamajiem īpašumiem.
PAR FINANSĒJUMU NO PAGASTA BUDŽETA LĪDZEKĻIEM
Piešķirti 1300 lati pagasta jauniešu futbola komandas
braucienam uz starptautisko turnīru Zviedrijā, 200 lati – ceļa
izdevumu segšanai vienam cilvēkam zviedru valodas apguvei

tautas skolā Zviedrijā, 3800 lati – individuālo māju kanalizācijas
notekūdeņu pieņemšanas punkta izbūvei vecās Ķekavas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā.

vajadzībām (mācību līdzekļu, materiālu iegādei, iestādes
attīstībai, aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo
materiālai stimulēšanai).

PAR PIRMĀ PUSGADA BUDŽETA IZPILDI
Pagasta padome apstiprināja pagasta pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu izpildi 2005. gada pirmajā pusgadā
2443504 latu apmērā, speciālā budžeta ieņēmumu un
izdevumu izpildi 219825 latu apmērā.

PAR APDZĪVOTO VIETU NOSAUKUMIEM
Ķekavas pagastā noteik ti sekojoši apdzī voto vietu
nosaukumi: Alejas, Bērzmente, Dzērumi, Katlakalns, Krustkalni,
Ķekava, Lapenieki, Mellupi, Odukalns, Plakanciems, Pulkarne,
Rāmava, Skujenieki, T īreļi, Vači, Valdlauči, Vimbukrogs,
Ziedonis.

PAR ZEMES PIEŠĶIRŠANU LIETOŠANĀ PAŠVALDĪBAI
Ķekavas pagasta pašvaldībai piešķirta zeme 0,1 ha platībā
Aveņu ielas paplašināšanai.
PAR IZSLĒGŠANU NO PAŠVALDĪBAS BILANCES
Sakarā ar nodošanu īpašumā no paš valdības bilances
izslēgta zeme 0,3233 ha platībā mājas „Vairogi” uzturēšanai,
zeme 0,1215 ha platībā mājas „Mazmeijas” uzturēšanai, kā arī
6 privatizēti dzīvokļi.
PAR ĶEKAVAS PAGASTA ĢERBONI
Pagasta padomes sēdē apstiprināts Nolikums par Ķekavas
pagasta ģerboni. Pagasta padomei pieder tā lietošanas
ekskluzīvās tiesības. To attēlos pagasta padomes zīmogā,
veidlapās, apliecībās, vizītkartēs un uz citiem reprezentācijas
priekšmetiem. Lietošana reklāmās, preču zīmēs, suvenīru
ražošanā jāsaskaņo ar būvvaldi un par ģerboņa izmantošanu
jāmaksā pašvaldības nodeva.
PAR ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLAS LĪDZFINANSĒJUMU
Apstiprināts Ķekavas mākslas skolas audzēkņu vecāku
līdzﬁnansējums 2005./2006. mācību gadam: skolas kursos –
Ls 5 mēnesī; sagatavošanas klasēs – Ls 3 mēnesī.
Pašapmaksas grupu mācību maksas 2005./2006. mācību
gadam: pirmsskolas vecuma grupās – Ls 5 mēnesī; kursi
zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā – Ls 25 mēnesī.
Minētie ﬁnanšu līdzekļi ieskaitāmi māk slas skolas
budžeta kontos un izmantojami Izglītības likumā noteiktajām

INFORMĀCIJA

PAR ADRESES PRECIZĒŠANU.
Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gaismas ielā Ķekavā
adrese piešķirta pirms Ministru kabineta 27.08. 2002.g.
noteikumu nr.384 „Adresācijas noteikumi” spēkā stāšanās.
Adrese precizējama atbilstoši valstī noteiktajai adresācijas
sistēmai. Tādēļ nolemts precizēt adresi daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām Gaismas ielā Ķekavā un noteikt, ka:
mājai „Gaismas iela 19/1” adrese ir – Gaismas iela 19 k-1,
mājai „Gaismas iela 19/2” adrese ir – Gaismas iela 19 k-2,
mājai „Gaismas iela 19/3” adrese ir – Gaismas iela 19 k-3,
mājai „Gaismas iela 19/4” adrese ir – Gaismas iela 19 k-4,
mājai „Gaismas iela 19/5” adrese ir – Gaismas iela 19 k-5,
mājai „Gaismas iela 19/6” adrese ir – Gaismas iela 19 k-6
mājai „Gaismas iela 19/7” adrese ir – Gaismas iela 19 k-7,
mājai „Gaismas iela 19/8” adrese ir – Gaismas iela 19 k-8,
mājai „Gaismas iela 19/9” adrese ir – Gaismas iela 19 k-9,
mājai „Gaismas iela 19/10” adrese ir – Gaismas iela 19 k-10,
mājai „Gaismas iela 19/11” adrese ir – Gaismas iela 19 k-11,
mājai „Gaismas iela 19/12” adrese ir – Gaismas iela 19 k-12,
mājai „Gaismas iela 19/13” adrese ir – Gaismas iela 19 k-13,
mājai „Gaismas iela 19/15” adrese ir – Gaismas iela 19 k-15.
PAR DZ. MAĻINOVSKAS ATVAĻINĀJUMU
Pagasta padome piešķīra 3 nedēļas ilgu atvaļinājumu – līdz
7. augustam padomes priekšsēdētājai Dz. Maļinovskai. Viņas
pienākumus šajā laika pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks
I. Teivāns.

MUMS RAKSTA

... KAS BIJA, IR UN BŪS

ĶEKAVAS PAGASTA PADOME IZSLUDINA KONKURSU
uz Ķekavas pagasta pašvaldības arhitekta – teritorijas plānotāja vietu.
Prasības:
- augstākā izglītība arhitektūras specialitātē;
- pieredze teritoriālplānošanā;
- prasme strādāt ar Auto CAD un MS Oﬃce programmām;
- spēja patstāvīgi organizēt savu darbu.

Atsaucoties uz pagasta padomes priekšsēdētājas Dz. Maļinovskas un priekšsēdētāja
vietnieka I. Maļinauska „Mūsu Ķekavas” maija
izdevumā sniegtajiem ievadrakstiem par
to, cik veiksmīgi jaunais padomes sastāvs
ir uzsācis savu darbību Ķekavas pagasta
tālākā attīstībā, kas saistīta ar ekonomikas,
kultūras, izglītības un sporta darba tālāku
pilnveidošanu, varam priecāties par to, kas
ir paveikts, kā arī jaunajām iecerēm, kas
plānotas tuvākā vai tālākā laikā. Gribas ticēt,
ka jaunais deputātu sastāvs apvienos visus
savus spēkus, lai realizētu kopējos mērķus
Ķekavas pagasta attīstībā, ka šajā kopējā
darbā iekļausies arī pagājušā padomes
s a s t āv a p r i e k šs ē d ē t āj i I . B e ļ i n s k i s u n
I. Teivāns, kā arī jaunā deputāte L. Badūne.
Solot kaut ko jaunu, parasti ir jāpamet
skats atpakaļ uz jau agrāk solītā izpildi.
Šajā ziņā vieglāk patreiz ir priekšsēdētājas
vietniekam I. Maļinauskam, kura solījumi
izskan pirmo reizi, nekāds vecais „balasts”
nevelk atpakaļ. Patīkami tas, ka deputāts,
i z d z i r d o t i n te r e s i p a r to, k a m p i e d e r
ceļa posms pirms iebrauk šanas garāžu
ko o p e r atīv ā „ Putnko p is” - t as b ija tik
bedrains, ka drīz mašīnām riteņus nolauzīs,
un noskaidrojis, ka šis ceļa posms pieder
Ķekavas pagasta padomei, pateica: „Nav
problēmas, sataisīsim!” Īsā laikā solījums
tika izpildīts, kaut gan piecu gadu laikā
to nevarēja izdarīt. Paldies deputātam
I. Maļinauskam par solījuma turēšanu. Labas
ir paceltās problēmas par bērnu brīvā laika
aizpildīšanu, bērnu laukumu iekārtošanu.
Tajā pašā laikā vajadzētu padomāt par jau
esošo sporta laukumu savešanu atbilstošā
kārtībā, kā, piemēram, vienīgo vieglatlētikas
sporta laukumu pie vecās skolas, kas šodien
dara kaunu skolai, kā arī Ķekavas pagastam.
Domāju, ka racionālāk jāizmanto kluba
„Vairogs” iespējas negatīvo norišu kavēšanā
neorganizēto tīņu vidū, organizējot reidus
un dežūras ciemata teritorijā vakaros un
brīvajā laikā.
Domājot par bērnu rotaļu un atpūtas
vietām, nedrīkstam aizmirst, kāda milzīga
nozīme vasaras periodā ir peldvietām.
Lai gan Ķekava atrodas ūdeņiem bagātā
apvidū, bērniem vasarā nav kur peldēties.
Savā laikā bijušais priekšsēdētājs I. Beļinskis

Tālrunis papildu informācijai - 6088178, katru dienu no plkst. 9 līdz 16, piektdienā no
9 līdz 13.
Pieteikumus konkursam: motivācijas vēstuli, CV un izglītības apliecinošu dokumentu
(kopiju) jāiesniedz Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomē sekretārei - administratorei
1.kabinetā katru dienu no plkst. 9 līdz 16, piektdienās līdz plkst. 13 vai nosūtot pa pastu uz
adresi: Gaismas ielā 19/9, Ķekava, Rīgas raj., LV-2123 līdz 24.augustam.

KONKURSA KOMISIJA:
DARBA NETRŪKST!
tika atvērtas 5.jūlijā. Liels
paldies tiem iedzīvotājiem,
kuri nepalik a vienaldzīgi
un iz teica s av u vie do k li.
Konkursa komisijai, kā katru
gadu, ir izdevies atrast jaunas
labi un skaisti sakoptas sētas.
Nolūkotas arī vietas, kurās
pašlaik vēl notiek dārzu un
sētu iekārtošana un kuras
p ē c p āris ga die m v arētu
būt sakoptāko sētu vidū, ja
saimniekiem pietiks spēka
un pacietības.
2004.gada sakoptāko sētu
godalgoto sētu īpašniekiem
Konkursa vērtēšanas komisija tikko atvērusi iedzīvotāju anketu kastītes
un pošas ceļā.
bija iespēja apskatīt Siguldas
daiļdārzus ekskursijā, kuru
Ko nk ur ss “ S ako pt āk ā s ē t a Ķe k av as rīkoja Ķekavas pagasta padome. Par turpmāku
pagastā 2005” norisinās nu jau desmito konkursa norisi un rezultātiem informēsim.
gadu. Jūnijā lūdzām izteikt viedokli par
D.KĀRKLIŅA
sakoptākajām sētām un arī nesakoptākajām
Lauksaimniecības jautājumu koordinatore
vietām Ķekavas pagastā. Anketu kastītes

BORDESHOLMAS DELEGĀCIJA ĶEKAVĀ
Jūlija sākumā Ķekavā viesojās sadraudzības partneru Bordesholmas pagasta delegācija
ar birģermeistaru Norbertu Baški un Bordesholmas sadraudzības biedrības vadītāju Herbertu
Adami priekšgalā. Bordesholmas jaunievēlētie deputāti iepazinās ar Ķekavu, apskatīja vairākas
Latvijas skaistākās vietas, piedalījās skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumos.
Pagasta padomē notika sarunas par turpmāko sadarbību.
G. L.
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un vides speciāliste S. Stūrīte solīja atjaunot
ūdens teci kanālā, līdz ar to atjaunojot arī
peldvietu pie „dambīša”, taču tā tas arī ir
palicis solījumu līmenī, un Ķekavas bērni
spiesti meklēt peldvietas ārpus Ķekavas
teritorijas.
Ve cais deputātu s astāvs patreizējā
pagasta padomē droši vien labi atceras
laiku, kad tika cilāti tādi nozīmīgi jautājumi
kā jaunu kapu teritorijas atk lāšana un
kapličas būve, lai vienreiz pārtrauktu mirušo
izvadīšanu no garāžām un citām nepiemērotām vietām. Pozitīvas atbildes uz šo
jautājumu līdz šim laikam nav. Apklusis arī
jautājums par Ķekavas kanalizācijas ūdeņu
spiedvada būvi uz Rīgu, pret ko savā laikā
iebilda bijušie priekšsēdētāji I. Beļinskis un
I. Teivāns. Arī te atbildes nav. Savu nevarību
pagasta padome parāda arī tādā jautājumā
kā atsevišķu pagasta iedzīvotāju patvarīgā
servitūta ceļu pārvēršana par personīgo
īpašumu, uzstādot aizlieguma zīmes un
barjeru, lai pa šo ceļu nevarētu braukt citi,
kaut gan noruna pie pagasta padomes
priekšsēdētājas bija likvidēt šo patvarīgo
rīcību.
Laikrakstā „Mūsu Ķekava” bija ievie tots
perspektīvā paredzētā Ķekavas admi nistratīvā centra plāns, par kuru lūgti izteikties
pagasta iedzīvotāji. Bet kā gan par šādu
plānu var izteikties, ja te nav nekāda paskaidro juma un pamatojuma. Paredzēts būvēt
jaunu skolas ēku un sporta zāli – cik bērniem,
kādi būs sporta zāles izmēri, cik izmaksās
jaunās skolas celtniecība, kas notiks ar vecos
skolas ēku? Būs sporta laukums – vai tikpat
liels kā esošais un neapkoptais pie vecās
skolas? Plānots celt jaunu pašvaldības ēku.
Cik šādas ēkas celtniecība izmaksās? Varbūt
lētāk ir atpirkt „Kodolu”, izdarot šīs ēkas
kapitālremontu, piemērojot to pašvaldības
vajadzībām? Lūk, vesela rinda jautājumu,
par kuriem būtu jābūt zināmai skaidrībai,
lai pagasta iedzīvotāji varētu izteikt savas
domas un priekšlikumus. Ieceres kopumā
ir labas, taču vispirms tās ir jādara skaidras
un saprotamas pagasta iedzīvotājiem, kā
arī jādod atbilde uz agrāk pieņemtajiem
lēmumiem.
ILMĀRS BRIĢIS,
pagasta iedzīvotājs

INFORMĀCIJA

NODEVAS

Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētājai Dz. Maļinovskai

Deputātes LĪGAS BADŪNES
PIEPRASĪJUMS

Ķekavas pagasta saistošie noteikumi
NODEVA PAR TIRDZNIECĪBU PUBLISKĀS VIETĀS

Iepazīstoties ar Ķekavas pagasta padomes 2005. gada 15. jūlija sēdes darba kārtību un
lēmuma projektiem, konstatēju:
1. Vairākos lēmuma projektos par zemes piešķiršanu patstāvīgā lietošanā no brīvajām valstij
piekrītošajām zemēm ar lietošanas tiesību pāreju citām personām, tai skaitā par zemes
piešķiršanu A. Gūtmanei, (lēmuma numurs nav norādīts), piešķiramās zemes kopplatība
nesakrīt ar padomes apstiprinātā brīvo zemju pārskata plānā norādītajām platībām. Līdz ar
to, izskatot jautājumus par zemes piešķiršanu, es nevarēju noteikt, par kuru zemes gabalu
lēmuma projekts sagatavots;
2. Līdz 15.07.2005. padomes sēdei iesniegti četri bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku
pieprasījumi atjaunot īpašuma tiesības uz zemi, kura dažādu iemeslu dēļ šiem cilvēkiem
nav piešķirta lietošanā. 2005. gada 19. maijā iesniegumu par neatdotās daļas piešķiršanu
iesniegusi D. Venska;
3. Uz vienu un to pašu zemes gabalu saņemti iesniegumu gan no A. Gūtmanes, gan D. Venskas,
bet lēmuma projekts sagatavots par zemes piešķiršanu lietošanā A. Gūtmanei;
4. Zemes pieprasījumu izskatīšanā nav ievērota likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2. panta 2. daļa, kurā noteikts, „ja attiecībā uz konkrēto zemes gabalu saņemti
vairāki pieprasījumi, tie apmierināmi šādā secībā:
1) ēku un būvju īpašnieku pieprasījumi attiecībā uz platību, kas nepieciešama šo ēku un
būvju uzturēšanai;
2) bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi, ja viņi pieprasa līdzvērtīgu
zemi tai zemei, uz kuru viņiem likumā paredzēto ierobežojumu dēļ netiek atjaunotas
īpašuma tiesības;
3) to zemes gabalu īpašnieku (lietotāju) pieprasījumi, kuru zeme robežojas ar pieprasāmo
zemes gabalu;
4) pieprasījumi esošo zemnieku vai piemājas saimniecību paplašināšanai;
5) pieprasījumi jaunu zemnieku vai piemājas saimniecību izveidošanai, ja uz pieprasāmā
zemes gabala atrodas zemes pieprasītāja dzīvojamā māja un ražošanas ēkas vai uzsākta
to celtniecība;
6) pieprasījumi jaunu zemnieku vai piemājas saimniecību izveidošanai, ja uz pieprasāmā
zemes gabala nav zemes pieprasītāja īpašumā esošas dzīvojamās mājas, priekšroku
dodot tām personām, kuru iemaksātās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas tiek
ieskaitītas attiecīgās pašvaldības budžetā;
7) pieprasījumi individuālo dzīvojamo māju celtniecībai;
8) juridisko personu pieprasījumi šā panta pirmās daļas 2. punkta „a” apakšpunktā
minētajām vajadzībām:
9) pieprasījumi citām vajadzībām.
Ja uz vienu un to pašu zemes gabalu pretendē vairāki vienas prioritātes zemes pieprasītāji,
zemes gabala saņemšanas tiesības pagasta pašvaldības noteiktajā kārtībā izšķir lozējot”.
Pamatojoties uz likuma „Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta
padomes deputāta statusu” 9. pantu, lūdzu sniegt man rakstisku atbildi, vai lēmuma projekts
un Ķekavas pagasta padomes 15.07.2005. lēmums par zemes piešķiršanu patstāvīgā lietošanā
A.Gūtmanei 0,368 ha platībā no brīvajām valstij piekrītošajām zemēm ar lietošanas tiesību
pāreju citām personām saimniecības paplašināšanai ir likumīgs?
LĪGA BADŪNE

Izdoti 15.07.2005. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 15.punktu un likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta1.daļas 4.punktu
Nodevas likme
(Ls) par 1m2
vienā dienā

1.

Nodevas objekts

1.1.

Tirdzniecības vieta ar pārtikas precēm :
- parastā laikā
- masu pasākumu laikā (gadatirgus, sporta svētki, kultūras
pasākumi u.c.)
Tirdzniecības vieta ar alkoholiskajiem dzērieniem, ieskaitot alu :
- masu pasākumu laikā (gadatirgus, sporta svētki, kultūras
pasākumi u.c.)
Tirdzniecības vieta ar nepārtikas precēm :
- parastā laikā
- masu pasākumu laikā (gadatirgus, sporta svētki, kultūras
pasākumi u.c.)

1.2.

1.3.

0,50
1,00

5,00
0,60
1,20

2. Tirdzniecība pagasta teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izpilddirektora atļauju un tai
norādītajās vietās. Gadatirgu vietu un laiku nosaka ar pagasta padomes lēmumu.
3. Pamats atļaujas saņemšanai ir padomei iesniegtais iesniegums.
4. Nodevas maksātāji ir ﬁziskas un juridiskas personas, kuras tirgojas publiskās vietās Ķekavas
pagasta administratīvajā teritorijā.
5. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības uzsākšanas.
6. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti Latvijas iedzīvotāji (ﬁziskas personas), kas tirgojas ar:
6.1. pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem, uzrādot izziņu par zemes lietošanas
tiesībām;
6.2. savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem saskaņā ar likumu „Par meža apsaimniekošanu
un izmantošanu”.
7. Nodeva iemaksājama pagasta padomes kasē, pretī saņemot kvīti, vai bezskaidras naudas
norēķinā, apmaksājot grāmatvedības izsniegto rēķinu.
8. Nodeva tiek ieskaitīta Ķekavas pagasta pašvaldības pamatbudžetā.
9. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē 2000.gada 25.oktobra Saistošie
noteikumi Nr.20/2000 (prot.Nr.13 § 10.1).

NODEVA PAR ĶEKAVAS PAGASTA PADOMES
IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN
APLIECINĀTU TO KOPIJU SAŅEMŠANU
Izdoti 15.07.2005. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 15.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta1.daļas 1.punktu

Ķekavas pagasta padomes deputātei
Līgai Badūnei

Nodevas
likme (Ls)
ﬁziskām
personām

Nodevas
likme (Ls)
juridiskām
personām

1.

Nodevas objekts

1.1.

Padomes sēžu protokolu izraksti kopā ar
nepieciešamiem pielikumiem, ja tie tiek pieprasīti
atkārtoti (par 1 lpp)

1,00

5,00

1.2.

Padomes sēžu protokolu izrakstu apliecinātas kopijas
kopā ar nepieciešamiem pielikumiem (par 1 lpp)

1,00

5,00

1.3.

Padomes sēžu protokolu izraksti un apliecinātas
to kopijas kopā ar nepieciešamiem pielikumiem, ja
dokuments meklējamas padomes arhīvā (par 1lpp)

1,50

6,00

1.4.

Padomes izziņas par piekrišanu zemes iegūšanai
īpašumā

10,00

20,00

SIA "OLEKTE” PAZIŅOJUMS
PAR SILTUMAPGĀDES UN ŪDENSAPGĀDES
TARIFU PROJEKTIEM

1.5.

Izziņas un dokumenti par nekustamo īpašumu
(par 1 lpp)

1,00

5,00

1.6.

Citas likumdošanā paredzētas izziņas (par 1 lpp)

0,50

2,00

1.7.

Izziņas no padomes arhīva (par 1 lpp)

1,50

3,00

SIA „Olekte” informē, ka iesniegusi OOMS sabiedrisko pakalpojumu regulatoram
jaunus siltumenerģijas un aukstā ūdens apgādes tarifu projektus.
Siltumapgādes tarifs Rāmavā un Valdlaučos: 23,49 Ls/Mwh.
Aukstā ūdensapgādes tarifs Rāmavā un Valdlaučos: 0,358 Ls/m3.
Ar tarifu projektiem var iepazīties OOMS sabiedrisko pakalpojumu birojā –
Skolas 7 – 209, Salaspilī, LV – 2121 un SIA „Olekte” birojā „Ērgļi 1”, Valdlaučos.

1.8.

Citi padomes izstrādātie oﬁciālie dokumenti
(par 1 lpp)

1,50

3,00

1.9.

Projekta kopiju izsniegšana no tehniskā arhīva

10,00

10,00

Sakarā ar Jūsu deputāta pieprasījumu informēju, ka pagasta padomes 15. jūlija sēdē tika
izskatīts nomnieces Ainas Gūtmanes iesniegums par viņas līdz šim lietotās zemes piešķiršanu
lietošanā, kas pagasta padomē saņemts 20. jūnijā un atbalstīts attīstības komitejas sēdē 8. jūlijā.
Mantinieces D. Venskas iesniegums saņemts 12. jūlijā, t. i. īsi pirms likumā noteiktajā kārtībā
izsludinātās pagasta padomes kārtējās sēdes dienas un tādējādi sēdē izskatīts netika.
Pašlaik D. Venskai piedāvāti arī vairāki citi zemes gabali, kurus viņa apskata dabā. Nākošajā
attīstības komitejas sēdē tiks izskatīts jautājums par zemes piešķiršanu. Galīgais lēmums tiks
pieņemts nākamajā pagasta padomes sēdē.
Informācija par brīvajiem zemes gabaliem ir izlikta uz informācijas stenda, graﬁskie
pielikumi ir pieejami nekustamā īpašuma daļā.
DZINTRA MAĻINOVSKA,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja

2. Nodevas maksātāji ir ﬁziskas un juridiskas personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.
3. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
4. Nodeva netiek iekasēta, ja šos dokumentus pieprasa tiesu, policijas, prokuratūras iestādes,
ieslodzījuma vietu administrācija, valsts dienesta pārvalde un citas valsts vai pašvaldības
iestādes.
5. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti bezdarbnieki, pensionāri un invalīdi (uzrādot attiecīgu
dokumentu).
6. Nodeva iemaksājama pagasta padomes kasē, pretī saņemot kvīti, vai bezskaidras naudas
norēķinā, apmaksājot grāmatvedībā izsniegto rēķinu.
7. Nodeva tiek ieskaitīta Ķekavas pagasta pašvaldības pamatbudžetā.
8. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē 2000.gada 25.oktobra Saistošie
noteikumi Nr.17/2000 (prot.Nr.13 § 10.1).

VIETA, KUR GRIBAS ATGRIEZTIES
Viss sākās 4.jūnijā, kad mēs, pieci Ķekavas vidusskolas 11.klases skolēni, devāmies uz Rīgu,
lai sāktu mūsu 26 stundu garo ceļu uz Vāciju, Bordesholmu, ar kuru Ķekavai jau apmēram 13
gadus ir abpusēja pagastu sadraudzība. Šī sadraudzība, kuras ietvaros skolēniem katru gadu
tiek dāvāta iespēja braukt praksē uz Bordesholmu, tiek uzturēta un kopta vēl joprojām.
Mūsu ceļojuma laikā mēs ne tikai paplašinājām savas valodas zināšanas, bet arī iepazinām
Bordesholmas mīļos, izpalīdzīgos, atsaucīgos un vienmēr smaidīgos iedzīvotājus. Mums
organizēja visdažādākos pasākumus, kuru laikā tika iepazītas Hamburga, Ķīle, Noiminstere
un pati Bordesholma, kas izceļas ar savu sakopto, skaisto, puķēm bagāto apkārtni.
Gūtās emocijas – prieku, smaidu, līksmi, izpalīdzību, draudzību un optimisma pārpildītu
sirdi uz katra soļa – to nevar aprakstīt un ietvert nekādos vārdos, tas jāizjūt pašiem!
Tāpēc par šo mums doto vienreizējo iespēju mēs no sirds vēlamies pateikties Ķekavas
pagasta padomei, kas to visu daļēji sponsorēja, kā arī skolotājai Aijai Traubergai par ieguldīto
darbu un sirdi šī pasākuma organizēšanā! Liels paldies!
ZANE un SABĪNE KĀRKLIŅAS

PATEICĪBA
Ļoti bieži citu cilvēku dzīvība un veselība ir atkarīga no pārējo sabiedrības locekļu
līdzdzīvošanas, ieinteresētības un atsaucības. Ķekavas municipālā policija izsaka pateicību
Marijai Harlapai par palīdzību kaimiņienei grūtā dzīves brīdī.
LEONS MARKELOVS,
Ķekavas municipālās policijas priekšnieks
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INFORMĀCIJA

VISIEM UN KATRAM. ĶEKAVAS
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS

ĶEKAVAS VIDUSSKOLA

Aizvadītajā sezonā Ķekavas kultūras namā notikušas 216 dažādas norises, kuras
kopumā apmeklējuši 15 tūkstoši cilvēku. Tās bijušas valsts svētku un tradīciju norises – 6
citu organizāciju pasākumi un 12 mūsu rīkoti pasākumi – Skolotāju diena; deju grupas
„Sidrabaine” jubileja; Valsts svētki ar pagasta goda grāmatas atvēršanu; Barikāžu atceres
pēcpusdiena; Lieldienu sarīkojums; KN atvērto durvju diena; vokālā ansambļa „Cīrulītis”
jubileja; ģimenes dienas pasākums; ielīgošana.
Tie bijuši informatīvi izglītojošie pasākumi – 59 citu organizāciju rīkoti semināri,
apmācības, lauksaimniecības nozaru konferences un kongresi, šajā sezonā arī dažādas
priekšvēlēšanu tikšanās; 42 mūsu rīkoti pasākumi – starp tiem dāmu klubiņa tikšanās
ar interesantiem cilvēkiem – ar socioniķi Līviju Miķelsoni; ar rakstniecēm Moniku Zīli,
Kornēliju Apškrūmu; ar māksliniekiem Hārdiju Madzuli, Rolandu Zagorski , Esmeraldu
Ērmali; mūsdienu tautas tērpu valkāšanas seminārs visas republikas deju skolotājiem;
sadarbībā ar privātskolu „Gaismas Tilts” Imanta Ziedoņa dzejas kompozīcija;floristikas
interešu grupas dažādu tēmu tikšanās u.c.
Trešā lielā darba sadaļa ir izklaides pasākumi - 10 citu organizāciju pasākumi ar 550
dalībniekiem un 22 mūsu rīkoti pasākumi ar 2500 apmeklētājiem - spilgtākie ir mūsu
pensionāru Rudens karnevāls un Naktstērpu karnevāls, Puķu balle, Ziemassvētku balles,
tradicionālais pašdarbnieku atpūtas pasākums – šogad ar devīzi „Gaiļa dziesmu konkurss”,
balle „Ne tā kā vienmēr”.
Esam daudz domājuši par iespējām atrast jaunas izklaides pasākumu formas. Lielā
zāle ar krēsliem sekcijās ļoti ierobežo telpas iekārtošanu un noskaņu dažādošanu, tādēļ
perspektīvā mēs ceram uz iespēju pārbūvēt pirmā stāva viesību zālīti, to palielinot,
pievienojot daļu virtuves. Ceram, ka šo pārbūvi varēs iekļaut nākošā gada budžetā, kopā
ar ventilācijas ierīkošanu viesību zālītē.
Notikuši 17 dažādi koncerti un izrādes - Leļļu teātra un cirka izrādes bērniem, Jauno
zvaigžņu konkurss, koru koncerti Ziemassvētkos un 1.aprīlī, jauktā kora īpašā Imanta
Kalniņa dziesmu programma „Debess acs”, deju grupas „Zīle” vārda dienas sadancošana
u.c.
Lielu prieku visiem deva tradicionālā Rūdolfa Kristapsona lampu izstāde.
Esam organizējuši 10 grupu izbraukumus uz teātra izrādēm Rīgā.
Kultūras namā darbojas 14 amatierkolektīvi ar 300 dalībniekiem un 3 interešu klubi
ar 90 dalībniekiem. Šī darba kvalitāti katru gadu apliecinām Rīgas rajona koru un deju
grupu skatēs. Divas bērnu deju grupas „Daina” izturēja atlasi un piedalīsies Latvijas skolu
jaunatnes svētkos Rīgā ; vidējās paaudzes deju grupa „Zīle” un veco ļaužu deju grupa
„Sidrabaine” saņēma II pakāpes novērtējumu , bet sieviešu koris „Daugaviete”, jauktais
koris „Mozaīka” un vīru koris „Ķekava” tika novērtēti kā I pakāpes kolektīvi.
Čakli darbojās audēju studija un rokdarbu pulciņš „Labietes”, kuras sevi ļoti labi parādīja
republikas rokdarbu izstādē Mencerdorfa namā Rīgā. Saskanīgi visu sezonu dziedājuši
četri bērnu vokālie ansambļi, sadarbībā ar koklētāju ansambli, bet jauniešu grupa I.Vīgnera
studijā iedziedājusi savu CD.
Kolektīvi kopā snieguši 37 izbraukuma koncertus.
Ķekavas kultūras nama vadītāja
VĒSMA OZOLIŅA

Mēs lepojamies ar saviem skolēniem, kuri guvuši labus rezultātus mācību priekšmetu
olimpiādēs Rīgas rajonā, un sakām lielu paldies skolotājiem, kuri ieguldījuši lielu darbu viņu
sagatavošanā. Vācu valodas olimpiādē 1.vietu ieguva 8.b klases skolniece Gunda Zviedre,
skolotāja Aija Trauberga. Matemātikas olimpiādē 2.vieta 6.e klases skolniecei Marijai
Odiņecai, skolotāja Harita Nēringa. Vizuālās mākslas olimpiādē 3.vietu ieguva 5.c klases
skolniece Guntra Laivacuma, skolotāja Raina Šmite. Ķīmijas olimpiādē atzinība 9.e klases
skolēnam Linardam Dubovskim, skolotāja Tatjana Krapane. Vēstures olimpiādē atzinība
9.b klases skolēnam Uldim Elksnītim un politikas un tiesību olimpiādē atzinība 12.klases
skolēnam Ansim Gardam, skolotāja Anita Tenisa. Ekonomikas pamatu olimpiādē atzinību
ieguva astoto klašu skolēnu komanda: Gunda Zviedre, Līga Lazda, Lita Likas, Mārtiņš Baika,
skolotāja Ārija Bērziņa.
Ļoti nozīmīga mācību procesa sastāvdaļa ir skolēnu patstāvīgā darbība, prasme
racionāli izmantot un analizēt daudzveidīgo informāciju, argumentēti formulēt spriedumus.
Vidusskolas 10.un 11. klašu skolēniem jau trešo gadu tiek dota iespēja sevi apliecināt,
izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu par sev tuvu un interesējošu tēmu. Ar katru gadu
skolēnu darbi kļūst aizvien interesantāki un saturīgāki. 11. klases skolēni Inga Krastiņa ar
darbu “Latviešu tautas tradīcijas un to nozīme mūsdienu Ķekavas sabiedrībā” un Ulvis
Pāvuls ar darbu “Svarīgākie mūsdienu masu mediji un to popularitāte Ķekavas vidusskolas
5.klašu skolēnu vidū” piedalījās un atzinīgi tika novērtēti Rīgas rajona skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu skatē. Vidzemes augstskolas rīkotajā Vidusskolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konkursā 2. kārtai tika izvirzīta un sekmīgi tajā savu darbu “Vardarbība pret bērniem”
aizstāvēja 11.klases skolniece Andra Ennīte. Paldies skolotājām Intai Grīnbergai un Anitai
Tenisai par ieguldīto darbu šo skolēnu konsultēšanā. Paldies arī visiem pārējiem skolotājiem,
kuri papildus savām ikdienas mācību stundām atrada laiku , lai konsultētu vidusskolēnus.
Šajā mācību gadā noslēdzies darbs pie 2002.gada 1.septembrī uzsāktā starptautiskā
skolu projekta “Solidaritāte” Comenius programmas ietvaros. Tajā piedalījās skolēni un
skolotāji no piecām Eiropas valstīm: no Triesenes pilsētas Lihtenšteinā, no Espoo Somijā,
no Tequestes tālajās Kanāriju salās Spānijā, no Groβ Leuthen Vācijā un no Ķekavas Latvijā.
No Akadēmisko programmu aģentūras 3 gados saņemtais finansējums ir 7500 eiro. Trīs
gadu laikā esam pabijuši katrā no partnerskolām. Noslēguma vizīte notika maija sākumā
Vācijā.
Šis mācību gads ir nozīmīgs arī interešu izglītībā. Gan skolēni, gan viņu skolotāji ir
ieguldījuši patiesi lielu darbu, lai godam sagatavotos IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem. Šajos svētkos piedalījās 6 Ķekavas vidusskolas kolektīvi. Pirms tam ar labiem
rezultātiem aizvadītas skates. Pagastu un mazpilsētu skolu koru grupā gan 5.-9.klašu koris,
gan 9.-12.klašu koris (vadītāja skolotāja Inga Lagzdiņa) ieguva labāko rezultātu valstī un tika
izvirzīti finālskatei. A grupā 1.-2.klašu, 3.-4.klašu un 5.-6.klašu deju kolektīvi ieguva 1.vietas
rajonā, 5.-6.klašu kolektīvs – 7. vietu valstī savā grupā. 10.-12.klašu kolektīvs ieguva 6.vietu
rajonā. Deju kolektīvu vadītāja ir skolotāja Irisa Gaile.
Ļoti aktīvi un ar labiem rezultātiem dažādās sacensībās piedalījās Ķekavas vidusskolas
basketbola komandas, treneri meitenēm skolotāja Sarmīte Čapa un zēniem skolotājs Andris
Eglītis. Izcīnītas vietas dažādos turnīros:
“Vidusskolas kauss”: Rīgas rajonā gan zēniem, gan meitenēm 1.vieta,
Vidzemes novadā meitenēm 3.vieta, zēniem 4. vieta
“Oranžā bumba”: vecākajā grupā Rīgas rajonā meitenēm 1.vieta, zēniem 2.vieta,
Vidzemes novadā meitenēm 3.vieta
“Oranžā bumba”: jauniešu grupā Rīgas rajonā meitenēm 1 .vieta, zēniem 2.vieta,
Vidzemes novadā meitenēm 3.vieta.
“Jauno basketbolistu kauss”: Rīgas rajonā meitenēm 3.vieta, zēniem 1.vieta, Vidzemes
novadā zēniem 3.vieta.
“Cerību kauss”: B vecuma grupā zēniem 3.vieta.
“Gēteborgas basketbola festivāls”: zēniem 3.vieta.
Turnīrā Tallinā meitenēm 2.vieta.
LJBL čempionātā D2 grupā meitenēm 1.vieta.
Latvijas čempionātā D2 grupā meitenēm 2.vieta.

KATLAKALNA TAUTAS NAMS
Darba ir bijis daudz un kolektīvi ar prieku noslēdza sezonu, lai ar jauniem spēkiem rudenī
uzsāktu darbu. Vēl jau gan jānodejo „Sudmaliņas” Baldones estrādē, teātra kolektīviem un
improvizācijas grupām jāpiedalās republikāniskajā radošajā nometnē Dundagā. Divi teātra
dalībnieki pārstāvēs Latviju Starptautiskajā Eiropas bērnu teātra festivālā Korkā (Īrija).
Teātra kolektīvi – „Mazo aktieru skoliņa”, BT „Mēs”, jauniešu teātra studija „Aija” un
improvizatoru grupas šajā sezonā daudz strādāja pie jaunām izrādēm un veidoja pārskatu
par vecajām, lai nākošā sezonā savā 10 gadu jubilejā priecētu draugus un skatītājus.
Nākošais gads ir nozīmīgs arī ar to, ka atkal būs Republikas Teātru festivāls, kurā piedalīties
grib ļoti daudzi kolektīvi. Teātra sporta – improvizatoru grupas katru gadu piedalās gan
rajona, novada un republikas turnīros. Arī šīs grupas cīnīsies par dalību lielajā festivālā. Šajā
gadā teātra grupas ir piedalījušās draugu rīkotajos festivālos Slampē, Bauskā, Dundagā,
Ādažos, starptautiskajā festivālā „Ziedošā pils” Jaunpilī.
Aktīva darbība ir Tautas nama pasākumos – Ziemassvētkos, Eglītes iedegšanas
pasākumā, Lieldienās, dažādās prezentācijās, amatiermākslas kolektīvu vakarā. Ar prieku
Ziemassvētkos uzņemam draugus no Bordesholmas, jo tradicionāli šajā laikā viņi viesojas
Latvijā. Visos pasākumos ar savu programmu piedalās Tīņu deju grupa, jo kolektīvi un
vadītāji ir vienmēr gatavi radošai sadarbībai.
Deju kolektīvi „Katlakalns” un „Savieši” sezonas gaitā aktīvi koncertē un piedalās
festivālos pašu mājās, Ķegumā, Zvejniekciemā, Gulbenē, Ķekavā, Smiltenē u.c. Lielākie
koncerti – „Saviešu” piecu gadu jubilejas koncerts, Maija deju kolektīvu festivāls Katlakalnā,
horeogrāfes R. Spalvas autordeju koncerts „Mēs dejā”. Nākošais gads nozīmīgs būs JDK
„Katlakalns”, jo atzīmēsim 10 gadu jubileju!
Mums ir jauns kolektīvs - vokāli instrumentālais ansamblis „Caurvējš”. Puiši izcīnīja
tiesības piedalīties konkursā Valmierā „Stage Number One”, aizvadītas pirmās uzstāšanās
Bauskā – rokeru sezonas atklāšanas pasākumā, Studentu klubā.
Visu mīļoti un vienmēr gaidīti ir mūsu pensionāru interešu kluba „Vecie draugi”
dalībnieki. Viņi mūsmājās pulcējas katra mēneša otrajā sestdienā. Katram pasākumam
ir noteikta tēma – kopā svinam svētkus, aicinām viesus. Klubiņā ir viesojušies mūziķis
I. Paura, aktrise O. Dreģe, grupa „Resgaļi” ar Lāčplēša dienai veltītu programmu, Ķekavas
vidusskolas koris ar Ziemassvētku programmu, Latvijas Kultūras Koledžas studenti ar
romantisku dzejas un dziesmu uzvedumu, duets „Es, tu un saksafons” ar A. Sakses „Ziedu
pasaku” dziesmotu uzvedumu u.c. Klubiņa dalībnieki ar savu dzīvesprieku un aktivitāti ir
ieguvuši draugus ( sponsorus) no A/s „Rīgas Dzirnavnieks”.
Sezonas darba plānu pakārtojam tradicionālajiem pasākumiem – Lāčplēša dienai,
Valsts svētkiem – 18. novembrim, Eglītes iedegšanai Katlakalnā, Ziemassvētku koncertiem
un pasākumiem, Jaungada karnevālam, amatiermākslas kolektīvu vakaram, Lieldienām,
deju festivālam un sezonas noslēguma pasākumiem.
Aktuāli ir arī ģimeņu tradīciju pasākumi, apsveicam un godinām tās ģimenes, kur
dzimta prot kopā turēties un savus ģimeņu svētkus svinēt. Nākošajā sezonā aicināsim kopā
interešu klubiņā jaunās māmiņas.
Katlakalna Tautas nama kolektīva vārdā
direktore AIJA VITMANE.
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Bērnu iespējas piedalīties kultūras
pasākumos un saturiski pavadīt brīvo laiku:
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI
SKOLĀ 1. – 4. KLASĒM:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Floristikas pulciņš;
Veselības mācības pulciņš;
Sienas avīzes pulciņš;
Rokdarbu pulciņš;
Ansamblis;
Basketbols meitenēm;
Daiļlasītāju pulciņš;
Ceļu satiksmes noteikumu pulciņš;
Deju kolektīvs.

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI
SKOLĀ 5. – 12. KLASĒM:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Floristika;
Audumu apdruka;
Keramika;
Sienas avīze “Millenium”;
Teātris sports;
Basketbols zēniem;
Basketbols meitenēm;
Koris 5.-9.klašu meitenes;
Koris jauktais 9.-12. klases;
Deju kolektīvs 5.-6. klases;

● Deju kolektīvs 7.-9. klases;
● Deju kolektīvs 10.-12. klases.

SKOLĀ TIEK ORGANIZĒTI
DAŽĀDI PASĀKUMI:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1. septembris Zinību diena;
Skolotāju diena
Lāčplēša diena;
Mār tiņdienas tirgus – līdz cetur tai
klasei;
18. novembra svinīgs pasākums;
Ziemassvētku ieskaņa;
Ziemassvētku koncerts;
Janvāra notikumu atceres diena;
9. klašu Pogu vakars;
12. klašu Žetonu vakars;
Lieldienu pasākums – līdz ceturtām
klasēm;
Tematiskās diskotēkas – (Popiela, Masku
balle, Valentīndiena);
Represēto piemiņas diena;
Koncerts Mātes dienai;
Pēdējais zvans;
Izlaidumi.

PAGASTS PIEDĀVĀ IESPĒJAS
kādas ir intereses un vēlmes. Tika aptaujāti vairāk nekā 400 ķekavnieku. Paldies visiem,
kas skolēnus atbalstīja.
Rudenī atkal būs G. Merķeļa piemiņai veltīts skolēnu domrakstu konkurss. Tas notiek
jau daudzus gadus un aptver visus Latvijas novadus.
Muzejam ir labs kontakts arī ar kaimiņu muzejiem - Daugavas muzeju, Olaines vēstures
un mākslas muzeju.
Mēs esam izstrādājuši nelielu ekskursijas maršrutu, kas ietver vairākus pagasta
kultūrvēsturiskus objektus. Nākotnē vajadzētu nopietni padomāt par objektu sakopšanas
darbiem, atrašanās vietu norādēm, ceļu un taciņu sakopšanu.
Ķekavas novadpētniecības muzeja vadītāja
INĀRA RUMBINA

PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLA
Aizvadītais mācību gads Ķekavas pagasta
vismazākajā skolā aizritējis radoši – mācību,
audzināšanas un visās citās bērna personību
attīstošajās sfērās.
Mācību gada laikā, skolā, katru mēnesi
skolēni varēja apmeklēt leļļu teātra izrādes
un koncer tus . V islabāk mūsu b ērniem
patīk koncertprogrammas, kurās var aktīvi
līdzdarboties.
Par tradīcijām skolā ir kļuvuši daudzveidīgi
pasākumi. Tā ir Mārtiņdienas svinēšana, kura
sākas ar masku parādi, rotaļām, dziesmām un
beidzas ar tirgošanos.
Nopietns un nozīmīgs pasākums tiek
rīkots par godu mūsu Valsts dzimšanai, kad
visi 1. – 4. klases skolēni dzied Latvijas Valsts
himnu, skaita dzejoļus. Pēc svinīgās līnijas
notiek viktorīna „Vai pazīsti Latviju?”.
Z i e m a s s vē t ko s ce n š a m i e s s a g ā d ā t
kādu pārsteigumu skolas bērniem, lai lielie
gaidīšanas svētki sagādātu patiesu prieku.
Nu jau trešo gadu tiek rīkots jautrs
pasākums Valentīna dienā. Kaut arī skolotājām
ir dažādi uzskati par šiem svētkiem, bet ja
bērni grib, tad tiem ir jābūt, jo jādzīvo laikam
līdzi.
Skolā tiek organizēta „Grāmatu nedēļa”.
Šīs nedēļas laikā bērni kopā ar audzinātāju
apmeklē Katlakalna ciema bibliotēku un
iepazīstas ar jaunāko grāmatu klāstu. „Grāmatu
nedēļā” – skolēni dāvina kādu grāmatu skolai,
līdz ar to papildinot skolas bibliotēkas fondus
ar interesantām grāmatā.
Vienmēr rūpīgi tiek plānota Projektu
nedēļa, lai izvēlētās tēmas būtu atbilstošas
un interesantas sākumskolas skolēniem.
Par godu Mātes dienai tiek rīkots koncerts
un zīmējumu izstāde. Koncertā bērni dejo
dzied, muzicē, skaita dzejoļus, rāda to ko
iemācījušies mācību gada laikā.
Maija beigas ir nedaudz skumīgas, jo
4.klases skolēniem ir izlaidums. Lai gan
4.klases beigšana uz lielās dzīves fona nekas

nav, mūsu skolā tie ir svētki. Lielākā daļa mūsu
skolas skolēnu aiziet uz Ķekavas vidusskolu,
bet ir arī tādi, kas izvēlas Rīgas skolas.
Skolas bērniem tiek dota iespēja aktīvi
un radoši darboties šādos interešu izglītības
pulciņos:
● „Kāpēcēnā”;
● rokdarbu pulciņā;
● runas pulciņā „Zvirbulēns”;
● ansamblī;
● sporta pulciņā;
● mazo matemātiķu skolā;
● datorpulciņā;
● tautisko deju ansamblī „Pie Daugavas”.
Aizvadītā mācību gada laikā skolēni
ir piedalījušies un guvuši atzinību rajona mācību olimpiādēs, spor ta spēļu
sacensībās.
Vienmēr atbalstām un piedalāmies
Ķekavas pagasta organizētajos pasākumos:
Pļavniekkalna sākumskolas skolēni ir guvuši
godalgotas vietas un atzinības daiļrunas
konkursā, kas veltīts F.Bārdas piemiņai.
Viens no svarīgākajiem notikumiem
aizvadītajā mācību gadā ir tas, ka skolas
tautisko deju ansamblis „Pie Daugavas”
rajona deju skatē izcīnīja iespēju piedalīties
IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos. Par to vislielākie nopelni skolotājai
Dainai Marijai Zozuļai, kura ar neatlaidīgu
darbu ir panākusi tik daudz.
Mēs visi redzam, ka Katlakalna apkaimē
aug un attīstās jauni ciemati. Mēs ļoti ceram,
ka nesen ievēlētie Ķekavas pagasta deputāti
saprot cik ļoti ir nepieciešams bērnudārzs
Katlakalnā, cik svarīga un nozīmīga ir
skolas paplašināšana un labiekārtošana,
cik izdevīga bērniem un vecākiem būtu
pamatskolas klašu atvēršana.

ĶEKAVAS PAGASTA
BIBLIOTĒKA
Statistika:
Grāmatu fonds uz 2005.gada 1.janvāri –
12491
Gada grāmatu izsniegums – 26156
Apmeklējums – 6501
Lasītāji – 686
Bibliotēku dienā vidēji apmeklē 35 – 45
Ķekavas pagasta iedzīvotāji.
Pensionāri, skolēni un studenti izmanto
mūsu fondu, novadpētniecības materiālus,
internetu lai izstrādātu savus kursa darbus.
No 22.marta bibliotēkā ir divi datori, kuri
domāti lasītājiem.
Savienība Tilde un Valsts aģentūra
„Kultūras informācijas sistēmas” ir sagatavojuši īpašu abonēšanas piedāvājumu Latvijas
bibliotēkām, kas nodrošinās piekļūšanu
Latvijas enciklopēdisko uzziņu resursam
www.Letonika.lv. Mūsu bibliotēkā arī būs
iespēja tam piekļūt.
Lai mak simāli mūsdienīgi veik tu
bibliotēkas uzdevumus, Ķekavas pagastā ir
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nepieciešama moderna daudzfunkcionāla
bibliotēka.
Patreizējās telpās, kurās bibliotēka
atrodas kopš 1992.gada, šādu iespēju nav. Tās
ir pielāgotas bibliotēkas vajadzībām bijušās
kopmītnes 4 istabiņas (72 m²) platībā.
Bibliotēkā nav lasītavas. Nav vietas jaunu
datoru izvietošanai.
Risinājuma variants ir Doles Tautas
nams, kura telpās varētu izvietot pagasta
bibliotēku.
Ar septembri mainīsies bibliotēkas
darba laiks:
Pirmdiena – 10.oo – 18.oo
Otrdiena
– 10.oo – 17.oo
Trešdiena
– 10.oo – 17.oo
Ceturtdiena – 10.oo – 19.oo
Piektdiena – 12.oo – 17.oo
Pārtraukums: pirmdien, otrdien, trešdien
un ceturtdien no 13.00 – 13.30, piektdien –
bez pārtraukuma.
Ķekavas bibliotēkas vadītāja
MĀRĪTE ĶEMPELE

KATLAKALNA BIBLIOTĒKA
2004./2005. gada sezona Katlakalna bibliotēkai sākās ļoti jauki, jo bibliotēka ieguva
otru datoru ar akcijas „Uzdāvini datoru savai bibliotēkai!” palīdzību.
Katlakalna bibliotēkas darbiniekus ļoti uztrauc bibliotēku akreditācija, bet vairāk
VVBIS projekts, kurā būs aptvertas visas Latvijas pagastu bibliotēkas, jo būs nepieciešami
vairāki datori. Mūs ļoti satrauc fakts, ka, lai bibliotēkā novietotu vēl vairākus datorus,
labākajā gadījumā būtu vajadzīga piebūve, bet vēl labāk jauna ēka. Bibliotēkai noteikti
ir jābūt lasītavai, datoru telpai, grāmatu krātuves telpai, kur uzglabāt literatūru un preses
izdevumus, kas mums šobrīd glabājas uz grīdas. Noteikti jābūt atsevišķi nodalītai bērnu
nodaļai. Bibliotēku apmeklē daudz bērnu, jo strauji attīstās ciemata apbūve, līdz ar to
pieaug iedzīvotāju skaits.
Laba sadarbība Katlakalna bibliotēkai ir ar skolu un skolotājām, jo visu klašu audzēkņi
ar savām skolotājām apmeklēja bibliotēku projektu nedēļā, kura bija arī bibliotēkas nedēļa.
Iepazīstinājām bērnus ar bibliotēkas funkcionēšanu un tās vēsturi.
Katlakalna bibliotēka 2007. gadā atzīmēs savu 100 gadu jubileju. Daudzi bērni no
sākumskolas jau bija bibliotēkas lasītāji.
Bibliotēku apmeklē daudz dažāda gadagājuma cilvēki, studenti un bērni - dažādu
paaudžu cilvēki. To, ka bibliotēka ir daudz par mazu, apliecināja arī bibliotēkas lasītāju
anketas, kur tika atzīmēts, ka telpu trūkums kavē bibliotēkas attīstību. Tā dēļ jāatsakās no
dažādu pasākumu rīkošanas.
Katlakalnā ir ļoti atsaucīgi iedzīvotāji, kuri labprāt piedalās bibliotēkas organizētajos
pasākumos un ekskursijās. Šogad Katlakalna bibliotēka organizēja ekskursiju saviem
lasītājiem uz Alūksni.
Katlakalna bibliotēkas vadītāja
DAIGA DINSBERGA

ĶEKAVAS
NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS

Ķekavas novadpētniecības muzeja krājums veidojies jau 10 gadu garumā. 2003.gada
decembrī muzejs tika akreditēts. Muzeja misija ir veidot izpratni par Ķekavas pagasta vēsturi
un attīstību līdz mūsdienām un rosināt pagasta skolēnu un iedzīvotāju izziņas prieku un
emocionālu attieksmi pret sava novada vēsturi, kultūras mantojumu, kā arī veicināt muzeja
izveidošanos par patīkamu apmeklējuma vietu. Diemžēl pagaidām muzejs atrodas gaužām
nepiemērotā vietā. Tomēr šobrīd atkal ir radusies cerība savus nākotnes plānus saistīt ar
Doles Tautas nama ēku, kur kopā būs gan muzejs, gan tūrisma informācijas centrs, gan
bibliotēka, un tāpēc piedalījāmies dokumentu sagatavošanā projektam, lai piesaistītu
Eiropas fondu līdzekļus.
Nozīmīgākais darbs šajā gadā bija konferences organizēšana, kura tika veltīta novadnieka,
diplomāta P.Sējas 125 gadu atcerei, kā arī 1905.g. revolūcijas notikumu piemiņai.
Sadarbībā ar sporta speciālistiem muzejs cer izveidot izstādi “Ķekava un sports”, bet
talkā būs jālūdz arī pagasta iedzīvotāji – gan ar informāciju, gan ar interesantiem veciem
un jauniem sporta dzīves priekšmetiem, dokumentiem, fotogrāfijām.
Muzejam ir izveidojusies laba sadarbība ar mākslinieku Armīnu Ozoliņu un kopā mēģinām
radīt karikatūristam Edgaram Ozoliņam veltītu ceļojošu izstādi , kas būtu saistīta ar sieviešu
tēliem viņa darbos. Muzeja krājumā ir diezgan daudz viņa darbu oriģinālu.
Jau otro gadu muzejs sadarbojas ar Ķekavas vidusskolas skolēniem, piedāvājot projektu
tēmas. Pagājušā gada projekta rezultāts bija fotogrāfiju izstāde “Mirklis pagasta dzīvē”, bet
šogad tēma – “Mana māja”. Veicot aptauju, skolēni noskaidroja, kas dzīvo Ķekavā, ko dara,

PENSIONĀRU PADOMES AKTIVITĀTES
Aizvadītā sezona bija interesanta arī pensionāriem. Pēc skaistām ekskursijām vasarā uz
Rūjienu, Tērveti un Pokaiņiem, kurās piedalījās 157 pensionāri, sezona iesākās ar Rudens
karnevālu 30.oktobrī. Tam sekoja Naktstērpu karnevāls janvārī un Puķu balle aprīlī. Prieks
bija redzēt, cik centīgi šiem karnevāliem gatavojas dalībnieki: oriģinālas galvas rotas, tērpi.
Kopīgās dejās un dziesmās pavadītās stundas dod enerģiju vasaras darbiem.
Vakarus kuplināja gan vingrotājas, gan Staiceles vecmāmiņu aerobikas grupa.
Arī Katlakalna Tautas namā vienu reizi mēnesī no septembra līdz maijam darbojas
pensionāru klubiņš „Vecie draugi”. Tomēr būtu vēlams, lai klubiņu apmeklētu vairāk
pensionāru.
Ziemas laikā pensionāri apmeklēja 3 teātra izrādes. Krietns pulciņš pensionāru piedalījās
bērnu rotaļu laukuma uzkopšanā.
Pensionāru padomes locekļi piedalās pensionāru apsveikšanā 80, 85, 90, 95, gadu
jubilejās. Sezonā apsveikti 54 pensionāri.
Šovasar - 2 ekskursijas: 5. jūlijā uz Gudeniekiem un 5.augustā uz Ventspils ziedu
svētkiem.
Pensionāru padomes priekšsēdētāja
ZIGRĪDA FOGELE
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CIK MAKSĀJAM, CIK MAKSĀSIM?
SIA „Ķekavas nami” – par māju apsaimniekošanas izdevumiem
Tabula Nr.2

Cienījamie Ķekavas pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji !
Ir vasaras vidus, mazāks kļuvis komunālo maksājumu apjoms (nav apkures)
un ir laiks padomāt par daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanu šogad un tālākā
perspektīvā.
Attīstoties tirgus ekonomikai, iedzī votāji arvien vairāk vēlas zināt, kā tiek tērēta
viņu nauda, kā sadalās apsaimniekošanas
izdevumi, cik liels ir VIŅA mājas īres/
ap saimniekošanas maksas gada uzkrājums. Tādēļ SIA „Ķekavas nami”, sākot
a r 2 0 0 3 . g a d a 1. j a n v ā r i ( t a j ā l a i k ā
PU „Ķekava-97”), iegādājoties datorprogrammu „Namsaimniek s”, uzsāka
katras mājas ieņēmumu-izdevumu
uzskaiti atsevišķi. Uz šo brīdi ir veikta
datu apkopošana un analīze par 2003. un
2004. saimniecisko gadu, tādēļ gribam
Jūs iepazīstināt ar iegūtajiem rezultātiem.
Rezultātu kopsavilkums tabulās Nr.1;
Nr.2.
V i s ā m m ūs u a p s a i m n i e ko j a m ā m
daudz dzīvokļu mājām ir nepieciešami
lielāki vai mazāki siltumapgādes sistēmas,
gan ūdens un kanalizācijas sistēmas, gan
kosmētiskie remonti. Dažām arī jumtu
remonti.
Sakarā ar to, ka SIA „Ķekavas nami”
ir daudznozaru uzņēmums, 2003.gadā
bija iespēja māju apsaimniekošanai atvēlēt vairāk līdzekļu, nekā tas paredzēts
pēc tarifa, „aizņemoties” tos no citām

nozarēm. Šī „aizdotā” nauda ir jāatgriež
atpakaļ, lai neciestu citu nozaru darbī ba.
Pagājušajā gadā papildus līdzekļus māju
apsaimniekošanai atvēlēt nebija iespējams, tādēļ vidējās faktiskās ap saimniekošanas izmaksas bija 0.12 Ls/m2 mēnesī
un remont darbi tika veikti finansiālu
iespēju robežās. Analizējot 2003. un 2004.
gadu (tabula Nr.2.), ir redzama katras
mājas īres/apsaimniekošanas maksas divu
gadu bilance.
Lai uzņēmums varētu apmierināt
iedzīvo tāju vēlmes un prasības pēc māju
ārsienu siltināšanas, jumtu remontiem,
kāpņu telpu kosmētiskajiem remontiem
un citiem dzīves apstākļu uzlabojošiem
pasākumiem, kā arī veidot īres/apsaimniekošanas maksas uzkrājumu katrai
mājai, ir nepieciešams palielināt maksu
par īri/apsaimniekošanu.
Uzņēmuma administrācija vasaras
periodā rīkos tikšanos ar katras mājas
iedzīvotājiem, lai kopīgi risinātu māju
apsaimniekošanas jautājumus, problēmas
un vienotos par tālākiem plāniem, tādēļ
iedzīvotājiem būtu vēlams apdomāt
konkrētus, konstruktīvus priekšlikumus
par savas mājas apsaimniekošanu.
Informācija par sapulcēm tiks paziņota
atsevišķi.
Ceram uz Jūsu atsaucību un ieinteresētību.
ĒRIKS LINTERS,
SIA „Ķekavas nami” direktors

Uzkrājumu
divu gadu
bilance

Īres/apsaimn.
maksas
uzkrājumi
2004.gadā
Ls

Faktiskās
īres/apsaimn.
izmaksas 2003.
gadā Ls/m2
mēnesī

Īres/apsaimn.
maksas uzkrājumi
2003.gadā

0.167

-1070.58

Māja Nr 2

0.181

Māja Nr 3

0.152

Māja Nr 4

0.144

-735.47

212.82

-522.65

Māja Nr 5

0.146

-796.59

240.54

-556.05

Māja Nr 6

0.145

-1532.29

519.1

-1013.19

Māja Nr 7

0.174

-2612.21

410.14

-2202.07

Māja Nr 8

0.133

-446.75

-529.87

-976.62

Māja

Māja Nr 1

Ls

Ls

151.95

-918.63

-2862.42

256.41

-2606.02

-1537.71

880.07

-657.64

Māja Nr 9

0.148

-959.31

675.32

-283.99

Māja Nr10

0.170

-3061.61

117.04

-2944.57

Māja Nr11

0.143

-797.08

361.34

-435.74

Māja Nr12

0.140

-719.84

470.24

-249.6

Māja Nr13

0.172

-1834.72

238.23

-1596.49

Māja Nr14

0.147

-2145.58

-1790.67

-3936.25

Māja Nr15

0.142

-791.14

400.89

-390.25

Māja Nr16

0.191

-4921.37

-1006.49

-5927.86

Māja Nr17

0.211

-2451.64

-2303.95

-4755.59

Dimanti 2

0.195

-847.4

-359.12

-1206.52

Atvari

0.188

-1469.27

-109.87

-1579.14

Griezes

0.132

-344.71

324.93

-19.78

Līčupes

0.166

-828.55

-82.5

-911.05
-1321.13

Saulstari

0.153

-1428.71

107.58

Straumes

0.158

-743.29

-119.95

-863.24

Tērces

0.201

-2111.11

-292.63

-2403.74

Urgas

0.157

-669.8

-114.36

-784.16

Zemdegas

0.156

-978.09

78.57

-899.52

Ziedoņi

0.161

-315.19

-9.25

-324.44

Zilgmes

0.143

-670.66

298.07

-372.59

Zītari

0.170

-479.37

57.99

-421.38

FAKTISKĀS ĪRES/APSAIMNIEKOŠANAS IZMAKSAS 2004.GADĀ
Tabula Nr.1
Īres/apsaimn. maksājumu
stāvoklis uz
01.01.2004.
Ls

31.12.2003.
Ls

Faktiskie izdevumi Ls/mēn. uz kv.m.
Aprēķinātā
īres/apsaimn.
maksa
Ls

Faktiski
saņemtā
īres/apsaimn.
maksa
Ls

Darba
samaksa

Saimniec.
izmaksas

Tehnikas
remonta
izmaksas

siltumapgādes
nodrošināšanas
izmaksas

Ūdens,kanaliz.
nodrošinšanas
izmaksas

Māju
apsaimniek.
izmaksas

Nek.
īpašuma
nodoklis

Kopā

Māja Nr 1

-548.94

-714.68

2763.00

2597.26

0.063

0.015

0.003

0.005

0.005

0.018

0.005

0.113

Māja Nr 2

-1014.44

-1095.01

5594.28

5513.71

0.061

0.015

0.003

0.005

0.005

0.021

0.005

0.115

Māja Nr 3

-1004.27

-1091.66

5802.96

5715.57

0.050

0.015

0.003

0.006

0.005

0.018

0.005

0.102

Māja Nr 4

-628.18

-709.19

3755.88

3674.87

0.058

0.015

0.003

0.006

0.007

0.019

0.005

0.113

Māja Nr 5

-629.05

-552.35

3748.56

3825.26

0.054

0.015

0.003

0.007

0.011

0.018

0.005

0.112

Māja Nr 6

-467.00

-299.11

3746.16

3914.05

0.056

0.015

0.003

0.006

0.009

0.018

0.005

0.112

Māja Nr 7

-1325.83

-1222.86

5859.00

5961.97

0.055

0.015

0.003

0.008

0.006

0.019

0.005

0.112

Māja Nr 8

-2228.10

-2727.73

2679.95

2169.92

0.038

0.015

0.003

0.008

0.019

0.047

0.005

0.135
0.101

Māja Nr 9

-1838.53

-2764.76

1981.34

1055.11

0.040

0.015

0.003

0.005

0.008

0.024

0.005

Māja Nr10

-1102.84

-1174.62

7391.52

7319.74

0.066

0.015

0.003

0.006

0.006

0.018

0.005

0.118

Māja Nr11

-232.65

-365.72

4251.24

4118.17

0.053

0.015

0.003

0.009

0.006

0.019

0.005

0.110

Māja Nr12

-628.76

-743.74

4340.76

4225.78

0.056

0.015

0.003

0.005

0.005

0.018

0.005

0.107

Māja Nr13

-387.39

-355.11

4266.84

4299.12

0.063

0.015

0.003

0.006

0.005

0.017

0.005

0.113

Māja Nr14

-1854.77

-2507.78

9679.08

9026.07

0.062

0.015

0.003

0.006

0.006

0.046

0.005

0.142

Māja Nr15

-495.18

-402.79

4257.24

4349.63

0.059

0.015

0.003

0.005

0.005

0.017

0.005

0.109

Māja Nr16

-1429.52

-1476.20

8330.16

8283.48

0.078

0.015

0.003

0.006

0.008

0.020

0.005

0.135

Māja Nr17

-219.36

-198.27

3222.00

3243.09

0.090

0.015

0.003

0.010

0.008

0.075

0.005

0.206

Dimanti 2

-281.67

-428.86

1359.60

1212.41

0.099

0.015

0.003

0.006

0.007

0.017

0.005

0.152

Atvari

-1148.83

-1180.97

2584.92

2552.78

0.068

0.015

0.003

0.005

0.005

0.025

0.005

0.125

Griezes

-827.80

-991.47

3390.48

3226.81

0.057

0.015

0.003

0.005

0.005

0.018

0.005

0.109

Līčupes

-929.55

-829.26

2152.20

2252.49

0.073

0.015

0.003

0.005

0.006

0.018

0.005

0.125

Saulstari

-1167.86

-1486.70

5163.84

4845.00

0.066

0.015

0.003

0.005

0.005

0.018

0.005

0.118

Straumes

-609.19

-818.55

2360.04

2150.68

0.073

0.015

0.003

0.005

0.008

0.018

0.005

0.126

Tērces

-667.68

-707.30

3134.88

3095.26

0.076

0.015

0.003

0.005

0.010

0.018

0.005

0.131

Urgas

-970.58

-954.90

2178.60

2194.28

0.076

0.015

0.003

0.005

0.005

0.018

0.005

0.126

Zemdegas

-1187.24

-1518.61

3251.52

2920.15

0.066

0.015

0.003

0.006

0.005

0.018

0.005

0.117

Ziedoņi

-418.81

-523.21

924.72

820.32

0.070

0.015

0.003

0.005

0.006

0.018

0.005

0.121

Zilgmes

-561.94

-482.09

3439.20

3519.05

0.057

0.015

0.003

0.005

0.005

0.020

0.005

0.110

Zītari

-381.02

-407.53

1159.56

1133.05

0.062

0.015

0.003

0.005

0.005

0.019

0.005

0.114
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ĶEKAVAS MĀKSLAS SKOLA
UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS

ĶEKAVAS PAGASTA
SPORTA SVĒTKI 16. JŪLIJĀ

2005./2006.mācību gadam mācību programmā „Vizuāli plastiskā māksla”,
mācību ilgums - 5 gadi.

REZULTĀTI
Šautriņu mešana
Vīrieši (invalīdi)
1. vieta Andris Kalniņš
2. vieta Maksims Voroņeckis
3. vieta Aldis Pļavnieks
Vīrieši
1. vieta Reinis Graudužs
2. vieta Rihards Spole
3. vieta Lauris Igaunis
Sievietes (invalīdi)
1. vieta Marija Caune
2. vieta Svetlana Feodorova
3. vieta Dace Mūrniece
Sievietes
1. vieta Līga Rimova
2. vieta Ļena Postņikova
3. vieta Laura Briede

Florbola metieni
Vīrieši (invalīdi)
1. vieta Maksims Voroņeckis
2. vieta Tofiks Guseinovs
3. vieta Juris Ukše
Vīrieši
1. vieta Henrijs Uzraugs
2. vieta Rihards Gorčs
3. vieta Oskars Eglītis
Sievietes (invalīdi)
1. vieta Sarmīte Skudrīte
2. vieta Līga Liepa
3. vieta Dace Mūrniece
Sievietes
1. vieta Natālija Kiseļova
2. vieta Inga Jurgevica
3. vieta Kristīne Servjuka

Lodes grūšana
Vīrieši (invalīdi)
1. vieta Aleksejs Petkevičs
2. vieta Maksims Toroneckis
3. vieta Andris Kalniņš
Vīrieši
1. vieta Kārlis Bulāns
2. vieta Gunārs Lazda
3. vieta Juris Lūkins
Sievietes (invalīdi)
1. vieta Marija Caune
2. vieta Sarmīte Skudrīte
3. vieta Svetlana Feodorova
Sievietes
1. vieta Vija Berķe
2. vieta Anda Knospiņa
3. vieta Inese Gludīte
Roku cīņas
Vīrieši
1. vieta Andris Undzēns
2. vieta Imants Baiža
3. vieta Romāns Višņakovs
Sievietes
1. vieta Vija Berķe
2. vieta Iveta Kaupuža
3. vieta Anda Knospiņa

Jautrais skrējiens
1. vieta Renārs Beļevskis
Anastasija Metlicka
2. vieta Edgars Banis
Liene Francuzova
3. vieta Vija Berķe
Imants Baiža

Mācību priekšmeti-zīmēšana, gleznošana, veidošana, mākslas valodas pamati,
kompozīcija, darbs materiālā (keramika, tekstils, grafika, datorgrafika).

Riteņbraukšana –
kross

Basketbola soda
metieni

1. vieta Uldis Trumpekojs
2. vieta Mārtiņš ParasigsParasiņš
3. vieta Dmitrijs Līvmanis

Sievietes
1. vieta Līga Vancāne
2. vieta Diāna Dadzīte
3. vieta Maruta Eglīte
Vīrieši
1. vieta Jānis Šmits
2. vieta Aigars Pavlovičs
3. vieta dalīta Andris Vētra,
Raivis Obuhovs

Virves vilkšana
1. vieta “Miesnieki”
Kaspars Skroderis,
Andris Andersons,
Gunārs Andersons,
Dmitrijs Rombovskis,
Normunds Bagants,
Romāns Učšnakovs.
2.vieta “Brigāde”
Atis Romanovs, Jānis
Šusters, Jānis Fridsons,
Raivis Fridsons, Kaspars
Fridsons, Mārcis Sudrabs.
3.vieta “Bambuča”
Gatis Voicekovičs, Juris
Lavrovs, Andris Undzēns,
Juris Markejevs, Gatis
Kaupers, Ainārs Višers.

100m sprints
ratiņkrēslos
Vīrieši
1. vieta Maksims Voroņeckis
2. vieta Andris Kalniņš
3. vieta Elijs Suvitra
Sievietes
1. vieta Svetlana Feodorova
2. vieta Sarmīte Skudrīte
3. vieta Marija Caune

Bruģa bumba

1. vieta “Miklās vāveres”
2. vieta “Miesnieki”
3. vieta “Fresh”

Nepieciešamie dokumenti:
1) vecāku iesniegums uz skolas veidlapas;
2) medicīniskā izziņa;
3) dzimšanas apliecības kopija;
4) nākošajiem audzēkņiem ( tikai stājoties skolā) nepieciešams veikt patstāvīgo darbu
uz vietas, tādēļ līdzi paņemt zīmuļus, otas un krāsas
Ja iespējams, lūdzam informēt administrāciju pa tālruņiem: 7937447, 7937463.
Mūsu adrese : Gaismas ielā 17, 2. stāvs.
No 23.augusta līdz.-16.09. skolas izstāžu zālē apskatāma 9. izlaiduma absolventu B. Badūnes, I. Gedrovicas ,M. Heidemanes, L.Krastiņas, E. Līdakas G. Melezeres,
L. Paulas, U. Pavlina, A. Teivānes, G. Zviedres skolas nobeiguma darbu izstāde.

VASARAS CEĻI AICINA!
Šoreiz bērnu un pusaudžu klubs „Vairogs” aicina Ķekavas skolas vecuma bērnus
braucienā uz Kurzemes bākām un Irbenes radiolokatoru. Uzkāpsim Slīteres bākas 26
metrus augstajā tornī, no kurienes var saskatīt ne vien 6 km attālo jūru, bet pat Igaunijas
Sāmsalu! Pabūsim kādreiz slepenajā padomju armijas objektā radiolokatorā, kas tagad tiek
izmantots zinātnes mērķiem.

Dosimies ceļā
17. augustā pulksten 9 no Ķekavas tirgus laukuma.

Svara bumbu celšana

Šķēršļu josla

Futbols piepūšama
laukumā

Audzēkņu uzņemšana: 29. augustā plkst. 16.00.-19.00,
uz brīvajām vietām 5.un 6. septembrī plkst. 16.00.-19.00.

1. vieta “Viršu Kalns”
Kaspars Klentaks, Kaspars
Greļs, Dzintars Greļs,
Vladislavs Zaba, Vitālijs
Zaba, Agnese Rieksta,
Mariss Aukmanis, Ģirts
Aukmanis
2.vieta “Vimbu Krogs”
Inese Gludīte, Juris Gludītis,
Gints Teivāns, Aivars
Zīverts, Dzintars Vīksne
3.vieta “Brigāde”
Baiba Sudraba, Kaspars
Fridsons, Jānis Šusters, Atis
Romanovs, Mārcis Sudrabs,
Raivis Fridsons, Jānis
Fridsons, Lauris Eglīris

1. vieta “International”
Natālija Postņikova
Gunārs Andersons
2.vieta “Abi Labi”
Vija Berķe
Imants Baiža
3.vieta “Euro I”
Līga Varakāja
Gatis Voicekovičs
1. vieta ”Urļiki”
Katrīna Misiņa, Sanita
Jansone, Līva Pavliņa,
Rihards Auziņš, Toms
Lukstaraups, Kārlis Krīgers
2.vieta “Gurķi&Burkāni”
Jolanta Svikle, Kate
Borodovko, Laura Briede,
Nauris Miezis, Toms
Lagzdiņš, Normunds Usāns
3.vieta “Pelavmaisi”
Marsels Kokins, Mārtiņš
Karbons, Edgars Pļenkovs,
Anna Karlsone, Zane
Henčele, Elīna Rancāne

Sagatavošanas klasēs uzņem audzēkņus no 7 lîdz 9 gadu vecumam.
Mācību priekšmeti- gleznošana, zīmēšana, keramika, darbs materiālā, kompozīcija.

Volejbols

Līdz 40 g. v.
1. vieta Normunds Bāgants
2. vieta Igoris Maļinauskas
3. vieta Modris Vitte
Vecuma grupa 40-60 gadi
1. vieta Inārs Beļinskis
2. vieta Jānis Bidlauskis
Vecuma grupa virs 60 gadiem
1. vieta Aleksandrs
Stukonoženoks
2. vieta Juris Lūkins
Sievietes
1. vieta Vija Berķe
2. vieta Anda Knospiņa
3. vieta Rūta Kudle

Sumo-siāmas

I kursā uzņem audzēkņus no 10 gadu vecuma
(vispārizglītojošo skolu 4. klašu audzēkņus).

Būs pikniks un labā laikā arī peldēšanās jūrā.
Kā vienmēr, brauciens bez maksas.
Tā kā vietu skaits autobusā ir ierobežots, lūdzam iepriekš pieteikties Ķekavas
municipālajā policijā Gaismas ielā 19, k. 9 vai pa tālr. 7937102, 9416544.
AINĀRS EIHMANIS,
kluba „Vairogs” treneris instruktors

REKLĀMA

Sievietes
1. vieta “Mēs tikai paspēlēt”
Sanda Miķelsone, Anda
Knospiņa, Ilze Aizporiete
2. vieta “x-plix”
Maija Ļaksa, Līga Vancāne,
Aija Vancāne
3.vieta “Springanās”
Sandra Vanaga, Ilze Vanaga,
Maruta Eglīte
Vīrieši
1. vieta “Kotletes”
Jānis Āre, Nikolajs Obuhovs,
Ivars Balodis, Jānis Šmits
2. vieta “Kilograms”
Kaspars Lācis, Ģirts Ezers,
Kristaps Supe
3. vieta “Brigāde”
Atis Romanovs, Mārcis
Sudrabs, Lauris Eglītis

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

Milzīgs paldies visiem, kas piedalījās šajos sporta svētkos - sportistiem, līdzju tē jiem un
īpašs paldies visiem tiesnešiem, kuri ziedo ja savu brīvo laiku, lai notiktu šīs sporta spēles.
Vecākā speciāliste bērnu, jaunatnes un sporta organizatoriskajos jautājumos
LINDA ZAĶE
ĪSZIŅAS
No 26.-27. jūnijam Vācijas pilsētā Ķīlē notika basketbola turnīrs, kurā piedalījās arī Ķekavas
komandas. Dāmu turnīrā Daces Cīrules vadītā komanda izcīnīja 5. vietu 10 komandu
konkurencē, savukārt vīriešu komanda Jura Stikāna vadībā izcīnīja 7. vietu 12 komandu
konkurencē. Lielu paldies sakām Bordesholmas draugiem, kuri palīdzēja ķekaviešiem
justies kā mājās.

***
2. jūlijā VEF stadionā Eiropas reģionālā kausa spēlē ar Beļģijas Frankofones reģiona
komandu STATS/Ķekava uzvarēja ar rezultātu 35:29.

***
Pasaules policijas darbinieku sporta 11. spēlēs Kanādas pilsētā Kvebekā 1. vietu
basketbolā izcīnīja Latvijas izlase, kurā startēja arī ķekavietis Guntis Vanags.
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APSVEIKUMS
Liels es stāvu
Maziņš ziedošā pļavā.
Stāvu un dziedu, Dzīvība,
Lielumā tavā.
(I. Ziedonis)

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos
jaundzimušos mazuļus
MĀRTIŅU HERTMANI,
EDGARU DZENI,
SANIJU VIKTORIJU KOPEIKU,
KĀRLI GRAVU,
GATI ČUPOVU,
MEGIJU BALTPURVIŅU,
DANIELU KAZAINI,
RODRIGO DĀVI DAMENAUSKI,
NIKU ELVI STRODU,
LINARDU BERGMANI,
MARKUSU JANSONU

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 SIENU. Ar piegādi. Tālr. 7936439.
PĒRK NELIELU MĀJU AR ZEMI. Tālr. 9495994.
PĀRDOD APBŪVES GABALU 2 km no Ķekavas
centra. Tālr. mob. 8320088, zvanīt vakaros.

Īpašniece MAINA ZEMI VALLĒ (60 km no
Rīgas) 14,8 ha platībā, pie ceļa, 500 m attālumā
atrodas upe, pret dzīvokli Ķekavā.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālr. 7937755, 9839547.
STUDENTI! JA JUMS IR VAJADZĪGS DARBS
brīvajā laikā, tad zvaniet pa tālr. 7962402,
6363607.
PIEDĀVĀ darbu radošiem, komunikabliem
cilvēkiem bez vecuma, izglītības un valodas
prasmes ierobežojuma.
Tālr. 7941260, 9962306.

UZŅĒMUMS AICINA DARBĀ
RĪGĀ UN RĪGAS RAJONĀ
(ĶEKAVĀ)

INDUSTRIĀLĀS UZKOPŠANAS
DARBUZRAUGU

un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta padome.

Pienākumi:
• personāla sagatavošana darbam;
• ražošanas telpu un iekārtu tīrīšanas procesa
uzraudzīšana;
• pakļautas struktūrvienības darba vadīšana
un koordinēšana;
• pakalpojumu izpildes operatīva un
kvalitatīva organizēšana;
• projek tu organizēšana un dokumentu
sastādīšana;
• jaunu darbinieku piesaiste.

LĪDZJŪTĪBA
Apklusušu mūžu dārzā
Dažkārt mūsu soļi stājas
Un ar tiem, ko mīlējusi,
Sirds kā senāk sarunājas.
(A. Ķirškalne)

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
ZELMAS BERGMANES,
AIVARA REDLIHA,
GUNĀRA ŠKIPARA,
MATILDES PORIŅAS,
GUNTA KALNIŅA,
AIVARA LINDES,
ERNESTA STEPKAS

KAPU SVĒTKI

• augstākā tehniskā vai speciālā izglītība,
izglītība vides , pārtikas vai ķīmijas jomā;
• pieredze līdzīgā darbā ;
• angļu valodas zināšanas;
• Komunikabilitāte un precizitāte;
• Spējas plānot savu un padoto darbu;
• “B “ kategorijas autovadītāja tiesības, savs
auto

Būvuzraugs ar lielu pieredzi
augsti profesionālā līmenī
veiks būvuzraudzību.
Tālrunis: 6 48 77 88

Mēs piedāvājam :
• Interesantu un atbildīgu darbu;
• Stabilu darba vidi un karjeras iespējas ;
• Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
• Ieguldījumam un kvaliﬁkācijai atbilstošu
atalgojumu

Skaistumkopšanas salona

„ANTRA”
vasaras piedāvājums:

*
*
*

KATOĻU DRAUDZES
KAPU SVĒTKI
Katlakalna kapos – 21. augustā plkst. 14
Ķekavas kapos – 28. augustā plkst. 15

SIA “168” nekustamie īpašumi
Tel.: 7 178 168; 999 61 69
e-mail: 168@balticom.lv

Prasības kandidātiem:

Vēlaties būvēt
privātmāju vai
multifunkcionālu
kompleksu?

aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.

Ķekavas kapos – 31. jūlijā pulksten 14
Mellupu kapos – 31. jūlijā plkst. 16
Ratnieku kapos – 31. jūlijā plkst. 17
Doles kapos – 7. augustā plkst. 16
Katlakalna kapos – 21. augustā plkst. 12

VAJADZĪGI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTI.
Var būt bez pieredzes. Tālr. 7557599, 5909352.

STRĀDNIEKUS

1x sejas tīrīšana + 2x sejas tīrīšana
mitrinoša maska +masāža – bezmaksas
Vaksējiet kājas + bikini –
padušu vaksācija – bezmaksas.
Tikai trešdienās, īpašs piedāvājums,
želejas nagu pieaudzēšanai – 15 Ls.
Ķekava, Nākotnes 2, „Kodols”.
Tālr. 7937034.
Piedāvā darbu – ir brīvas trīs līdz
četras friziera vietas. Un manikīra
pedikīra speciālistam viena vieta.

Ražošanas telpu un iekārtu tīrīšanai.
Stabils darbs ar reālām izaugsmes iespējām.
Darbs arī nakts stundās, brīvdienās un
svētku dienās
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt
līdz š. g. 31.jūlijam.
A/s “ L&T Hoetika”, Vietalvas ielā 5, Rīga
LV-1009. E-pasts: personals@l-t.lv;
Fakss 7 270148, tālr. 7 293919,
mob. tālr. 6480864.

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,

Pirts Ķekavā,
Odukalnā

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.

e-pasts: alkol@apollo.lv

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

ekavas pagasta interneta måjas lapa: www.kekava.lv

•

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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www.alkol.lv

