ĶEKAVAS PAGASTA PADOMES IZDEVUMS

2005. gada oktobris

NOTIKUMS

Nr. 10 (73)

AFIŠA

Atmiņu pēcpusdiena muzejā
4. oktobrī Ķekavas novad pēt nie cības muzejā uz atmiņu
pēcpusdienu Skolotāju dienas svētku noskaņā bija aicināti
Ķekavas pagasta skolu pensionētie pedagogi. Uz tikšanos ar
kolēģiem bija atnākuši vidusskolas direktors Valdis Ozols un viņa
vietniece Regīna Eihmane. Muzeja direktore Ināra Rumbina gan
jutās nedaudz noskumusi, jo gaidīts bija kuplāks veterānu pulks,
bet ne visi varējuši atnākt; iespējams, kāds uzaicinājums arī
nomaldījies ceļā pie adresāta. Taču pasākuma sirsnīgo noskaņu
sabojāt nespēja nekas. Muzeja darbinieces saka lielu paldies
visiem, kas atnāca: pēc šīs tikšanās muzejs ir kļuvis bagātāks gan
ar pedagogu atmiņstāstiem, gan dažādām skolas lietām. Sevišķi
dāsns un daudzveidīgs ir Agitas Lepiksones dāvinājums. Muzejs
cer arī uz turpmāku sadarbību un pedagogu atsaucību krājumu
papildināšanā.

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

„Vecie draugi”
aicina uz pasākumu
12. novembrī plkst.12.00
„Tautas likteni izdziedāt tā, lai sirds paldies saka”.
Veltīts Lāčplēša dienai. Dzejā un dziesmās kopā ar aktieri

Rūdolfu Plēpi un grupu „Sandra”.
Dalības maksa -1Ls

Katlakalna Tautas namā
18. novembrī plkst. 20.00

Atpūtas vakars, veltīts Valsts
svētkiem.
Attēlā: pirmajā rindā no kreisās – Mērija Smilga, Broņislava
Gračeva, Elza Šteina, Agra Lāma, Veneranda Ķikuste, otrajā
rindā – Jānis Briedis, Regīna Eihmane, Agita Lepiksone, Aija
Trauberga, Ārija Briģe, Ilmārs Briģis, Jānis Caune, trešajā
rindā – Ināra Rumbina, Valdis Ozols, Ilmārs Briģis.

Jūsu priekam spēlēs grupa „Mūzikas tirgus”.
Līdzi ņemsim mazus groziņus un labu garastāvokli!
Ieejas maksa – 2.Ls
Vietu rezervēšana Katlakalna
TN vai pa tālr. 7938960.

Katlakalna Tautas namā
karikatūrista E. Ozoliņa darbu izstāde

Pašvaldība un
uzņēmēji – kopā
21. oktobrī Ķekavas kultūras namā notika pagasta uzņēmēju,
pašvaldības deputātu un padomes administrācijas darbinieku
tikšanās. Uzņēmēji iepazinās ar Ķekavas pagasta attīstības plāniem,
aplūkoja mālslas skolas telpas un audzēkņu darbus, vēroja
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu uzstāšanos. Pasākuma
dalībnieki pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas. Šīs tikšanās
iniciatore pagasta padomes priekšsēdētāja Dzintra Maļinovska
izteica cerību, ka līdzīgi pasākumi kļūs par tradīciju un veicinās
Ķekavas attīstību.

Katlakalna Tautas nama Pensionāru interešu klubs

„Sieviete”.
Izstādes atklāšana un tikšanās ar izstādes veidotājiem
12. novembrī plkst. 14.00
Izstāde atvērta līdz 10. decembrim
darba dienās no plkst. 11.00 līdz 18.00
Ieeja brīva

Ķekavas kultūras namā
11. novembrī plkst. 17
Vecākās paaudzes deju kolektīvu koncerts

„Mārtiņdienas topmodele”.
Viesi mākslas skolas Baltajā zālē.

Jūs gaida tikšanās ar dejotājiem no Saulkrastiem,
Vecumniekiem, Jelgavas, Siguldas, Barkavas,
Limbažiem un Ķekavas.

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto
Ķekavas kultūras namā
17. novembrī plkst. 19
Valsts svētku svinīgais sarīkojums

„Ai, Latvija, tu esi un tu skani”.
Programmā:
• Rīgas rajona mūzikas skolu simfoniskā orķestra koncerts;
• Ķekavas goda grāmatas laureātu sveikšana;
• Atpūtas vakars, muzicēs grupa „Lieliskais trio”, darbosies bufetīte.
Ieeja brīva

Mīļi aicinām uz 10 gadu jubilejas tikšanos

Ražas svētkos
Pēteris Geks – uzņēmējs un deputāts – mākslas skolas solā.

Ar namamāti Dzintru Maļinovsku sasveicinās
Unibankas delegācija – Kristīne Kosinska-Igolniece un
Haralds Burkovskis.

Rāmavas rudens

Izstādes atklāšanā (no kreisās) – tās rīkotājs Marģers Lūsis,
pagasta padomes priekšsēdētāja Dzintra Maļinovska, Astrīda
Lūse un lauksaimniecības ministrs Mārtiņš Roze.

Kā ik rudeni, oktobrī – jau četrpadsmito reizi - interesentus Rāmavā pulcēja starptautiskā lauksaimniecības,
mežizstrādes, produkcijas pārstrādes, vides veidošanas un
labiekārtošanas izstāde „Lauksaimniecības tehnika 2005”
un „Lauku sēta 2005”. Piedāvājums, kā allaž, bija plašs –
no praktiskiem sīkumiem līdz milzīgai lauksaimniecības
tehnikai, pircēju un skatītāju netrūka. Notika arī semināri
par aktuālām tēmām.
Asāku izjūtu cienītājiem tika piedāvāta iespēja sevi
pārbaudīt KESKO AGRO rīkotajos traktoru veiklības
braucienos.

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

29. novembrī plkst. 19 Ķekavas sporta klubā
ar konkursa „Sakoptākā sēta Ķekavas
pagastā 2005” laureātu sumināšanu.
Vakaru vadīs aktrises Indra Burkovska
un Ruta Vītiņa. Muzicēs grupa „Zeļļi”.
Dalības maksa 2 lati. Ieejas kartes varēs iegādāties no 2. novembra
Ķekavas pagasta padomē pie D. Kārkliņas, tālr. 9443439.

Ķekavas vidusskolas 30 gadu
jubilejas pasākums
notiks 2005. gada 26. novembrī.
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 13. Svinīgās daļas
sākums plkst. 15. Vēlams savlaicīgi pieteikties
skolas lietvedībā pa tālr. 7937607 vai grāmatvedībā
pa tālr. 7937590 katru dienu līdz plkst.15.
Dalības maksa 5 lati no personas. Līdzi jāņem groziņš.
Būsiet mīļi gaidīti. Ķekavas vidusskolas kolektīvs

Ķekavas mūzikas skolā
22. novembrī pl. 18.30

bigbenda “SIGULDA” koncerts.
Mākslinieciskais vadītājs Pēteris Goldbergs.
Programmā: džeza klasika.
Biļetes var iegādāties mūzikas
skolā no 14.novembra.

pirmās kārtas
jautājumi 3. lpp
1

Sekojiet reklāmai!

INFORMĀCIJA

Pašvaldība sakārto
īpašumus
Lai gan šķiet, ka nākošais gads vēl aiz
kalniem, pagasta padome jau uzsākusi
nopietnu darbu pašvaldības 2006. gada
budžeta projekta sagatavošanā. Vajadzību
ir ļoti daudz, sevišķi mācību darba no drošināšanai skolās. Ievērojamu ﬁnansējumu
nāk sies ieguldīt pirmsskolas izglītības
iestādes “Ieviņa” piebūves pabeigšanā un
aprīkošanā, bērnudārza projektēšanā un
celšanā Katlakalnā, Ķekavas sākumskolas
projektēšanā, tādēļ, iespējams, kāda sfē ra
šoreiz saņems mazāk līdzekļu, nekā gribētos.
Tomēr pašvaldības funkciju izpilde nekādā
ziņā tādēļ netiks traucēta, un centīsimies izsvērt līdzekļu sadali tā, lai nevienai nozarei
netiktu nodarīts pāri: to visu darbība mums ir
svarīga un vajadzīga. Ar nākošo gadu darbu
sāks septiņas jau nas pašvaldības iestādes
(līdzšinējās struktūrvienības), kuras darbosies
patstāvības apstākļos. To vadītājiem tagad
pilnībā un racionāli jāsaplāno līdzekļu
izmantošana visām vajadzībām, lai pietiktu
līdz gada beigām.
Pakāpeniski turpinām pašvaldības īpašu mu sakār tošanu. Nopietns lēmums
jāpie ņem par Doles tautas nama turpmāko
izman tošanu. Nekādā ziņā neizslēdzot
no sadarbības Doles - Ķekavas saviesīgo
biedrību, kas ieguldījusi ļoti lielu entuziasmu
un enerģiju nama atgūšanā un saglabāšanā,
pašvaldībai jādomā par iespēju intensīvi un
daudzpusīgi izmantot tik ļoti nepieciešamās
telpas kultūras vajadzībām.
Ne mazāk svarīgs lēmums jāpieņem par
otru nozīmīgu vēstures pieminekli – Depkina
muižu. Pēc kultūras un izglītības komitejas
iniciatīvas meklējam sadarbības veidus ar
muižas pašreizējo apsaimniekotāju par tās izmantošanu pašvaldības vajadzībām atbilstoši
valdījuma līguma nosacījumiem un pagasta
iedzīvotāju interesēm.
Intensīvi notiek pagasta zemes īpašumu
uzskaitīšana un ierakstīšana zemes grāmatā.
Veicot plašu pārbaudi pašvaldībai piederošajās 8. un 9. mājā, kā arī Ķekavas mazdārziņu inventarizāciju, pārliecinājāmies, ka ļoti
daudzos gadījumos šis pagasta īpašums par
atlīdzību ticis nodots izmantošanai trešajām
(un no rokas rokā pat ceturtajām!) personām,
par kurām pašvaldība neko nezin un no kurām
nekādus likumīgi pienākošos maksājumus
nesaņem. Kādreizējie īrnieki un nomnieki,
kuriem pašiem tagad ir privātmājas vai dzīvokļi,
kas liecina par materiālu nodrošinātību, bez
sirdsapziņas pārmetumiem izmanto pagasta
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īpašumu par personiskās peļņas avotu, turklāt
vēl krājot konkrētajiem īpašumiem oﬁciālo īres
vai nomas maksājumu parādus. Tajā pašā laikā
mums nav iespējas palīdzēt cilvēkiem, kuri
tiešām nonākuši grūtā dzīves situācijā – un
tādā nokļūt pilnīgi negaidīti varam mēs katrs.
Dzīvokļu komisija sākusi šīs jomas sakārtošanu.
Rezultāti jau ir redzami: šo mē nes va rē jām
piešķirt bijušo kopmītņu istabiņas vairākiem
cilvēkiem, kam tās bija ļoti vajadzīgas.
Pašvaldības speciālisti strādā arī mazdār ziņu platību reālo apsaimniekotāju
apzināšanā. Pagasta nostādne: lai izmanto
tie, kam dārziņš ticis piešķirts, bet, ja viņiem šī
zeme vairs nav vajadzīga, nodosim tiem, kuri
reāli grib kopt un apstrādāt. Dārziņu skaits
vairs nekādā ziņā nepalielināsies. Ceru, ka
godīgiem zemes kopējiem pāri nenodarīsim,
bet tiem, kuru lauciņi pašlaik aizauguši
atmatā, nekādas pretimnākšanas nebūs.
Veiksim pārkārtojumus telpu izmantošanā
Valdlaučos “Ērgļi - 1”, lai nodrošinātu iedzīvotājiem medicīniskā aprūpes pieejamību.
Pārvietojot pasta nodaļu uz blakus telpu,
iegūsim papildu platību mediķu un pacientu
vajadzībām.
Joprojām ļoti nopietni turpinās pagasta
sabiedriskās kārtības noteikumu izstrāde.
Esam centušies tajos paredzēt prasības un
atbildību par to neievērošanu visās jomās, tajā
skaitā arī par īpašumu uzturēšanu, teritorijas
sakopšanu, vides objektu saglabāšanu. Ar
tām nāksies rēķināties visiem pagasta iedzīvotājiem: kopā dzīvojot, jāievēro ne vien katra,
bet arī kopējās intereses.
Rudens tradicionāli ir svētku laiks. Tikko
aizvadīta Skolotāju diena, bet pēc pāris nedēļām atzīmēsim Latvijas valsts svētkus, sekos
Ražas svētki, divu skolu jubilejas, un tad jau
pie sliekšņa stāvēs Ziemassvētki…Gribētos, lai
mēs katrs dotos pretī svētkiem ar godprātīgi
padarīta darba apziņu. Šī doma bija vadmo tīvs nupat notikušajā pasākumā, kurā
pirmoreiz pulcinājām Ķekavas uzņēmējus. Tā
bija iepazīšanās un sadarbības veidu meklēšana. Pagasta labklājības pamatā ir mūsu visu
kopīgs darbs, un ir svarīgi, lai katrs, kam bizness sakņojas uz Ķekavas zemes, justos kā pagasta daļa un ar savu ieguldījumu palīdzētu
vei dot to skaistāku, iedzīvotājiem ērtāku un
tīkamāku. Domāju, šis pirmais dialogs mums
notika un tam būs auglīgs turpinājums.

NOMINĀCIJAS MĒRĶI:
1. apzināt un izvērtēt izglītībā gūtos rezultātus,
2. motivēt pedagogus un izglītības iestādes skolēnu mācību un audzināšanas darbā, piedalīties
pagasta sabiedriskajās aktivitātēs,
3. izteikt pateicību un apbalvot Ķekavas pagasta izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu
skolēnu mācību un audzināšanas darbā, pagasta sabiedriskajā dzīvē.

NOMINĀCIJAS MĒRĶAUDITORIJA:
Ķekavas pagasta pirmsskolas, vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības skolu pedagogi.

NOMINĀCIJAS LAIKS UN VIETA:
Nominācijas ceremonija un balvu pasniegšana notiek 2006. gada 6. oktobrī.

Nominācijas organizatori:
Ķekavas pagasta padome piešķir sešas nominācijas un naudas balvas. Pedagogs nominācijas un
naudas balvas saņemšanai var tikt nominēts reizi 3 gados.

PRETENDENTUS IZVIRZA ŠĀDĀM NOMINĀCIJĀM:
1. “Par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā”,
2. “Par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā”.

NOMINĀCIJAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA:
Ķekavas pašvaldības pirmsskolas, vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības skolu
administrācija līdz 30. jūnijam 2006. gadam iesniedz Ķekavas pagasta padomei iesniegumu, kurā
pamato nominācijai izvirzītā pedagoga sasniegumus mācību un audzināšanas darbā.
Iesniegumam jāpievieno:
1. pedagoģiskās sēdes, kurā skolas pedagoģiskais kolektīvs izvirza pedagogu nominācijai, izraksts,
2. skolēnu pašpārvaldes un skolēnu vērtējums par izvirzītā pedagoga sasniegumiem,
3. skolas vecāku padomes vērtējums par izvirzītā pedagoga sasniegumiem mācību un
audzināšanas darbā,
4. izvirzītā pedagoga darba pašvērtējums par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā.
Nominācijai “Par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā” izvirza
izglītības pedagogus, kas 30 un vairāk gadus strādājuši vienā izglītības iestādē.

TIEK VEIDOTA KOMISIJA, KURAS SASTĀVĀ IETILPST:
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja Dz. Maļinovska
Priekšsēdētājas vietnieks I. Maļinauskas
Vecākā speciāliste izglītības, kultūras un reliģijas lietu jautājumos A. Grigale
Vecākā speciāliste bērnu, jaunatnes un sporta lietu jautājumos L. Zaķe
Pagasta padomes izglītības, kultūras , reliģijas un sporta komiteja D. Šulce, A. Platpers, J. Caune.
Komisijas sēdes tiek protokolētas. Ja komisijai rodas šaubas vai komisija nolemj padziļināti
iepazīties ar kāda pedagoga mācīšanas un audzināšanas darbu, tā var lūgt attiecīgās iestādes
administrācijai iesniegt papildmateriālus par izvirzītā pedagoga darbu.
Komisija izvērtē saņemtos iesniegumus. Par katru pretendentu tiek balsots atsevišķi. Lēmumu
par nominācijas un naudas balvas piešķiršanu pretendentam pieņem ar balsu vairākumu. Ja
balsu skaits sadalās vienādi, tad izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Komisijai iesniegtie materiāli pēc
izvērtēšanas netiek izsniegti atpakaļ, bet gan arhivēti.

KRITĒRIJI PEDAGOGU NOMINĒŠANAI.
Skolas pedagoģiskā padome, izvirzot pedagogu nominācijai, izvērtē:
1. pedagoga darbu ar talantīgajiem skolēniem (skolēnu sagatavošanu dalībai mācību
priekšmetu olimpiādēs un projektos),
2. pedagogu darbu ar skolēniem , kam ir mācību grūtības (uz otru gadu atstātie skolēni,
nesekmīgie, mācībām nemotivētie skolēni),
3. pedagoga inovatīvo darbību skolas metodiskās komisijas un rajona metodiskās apvienības sastāvā,
4. pedagoga ieguldījumu audzināšanas darbā, veidojot pilsoniskuma un valsts patriotiskuma
izpratni skolēnos.
5. pedagoga devums pagasta sabiedriskajā dzīvē (sportā, kultūrā un citās aktivitātēs).
Skolēnu pašpārvalde, izvirzot pedagogu nominācijai, izvērtē:
1. pedagoga pozitīvo motivāciju saskarsmē ar skolēniem,
2. pedagoga profesionalitāti mācību priekšmeta pasniegšanā,
3. pedagoga spēju motivēt skolēnus sasniegt labākus mācību rezultātus un pilnveidot skolēna
personību.
Skolēnu vecāku padome, izvirzot pedagogu nominācijai, izvērtē:
1. pedagoga sadarbību ar skolēnu vecākiem,
2. pedagoga spēju motivēt skolēnus sasniegt labākus mācību rezultātus un pilnveidot skolēna
personību,
3. pedagoga ieguldījumu audzināšanas darbā, veidojot pilsoniskuma un mūsu valsts
patriotiskuma izpratni skolēnos.
Pedagogs darba pašvērtējumā ietver:
1. vērtējumu par mācību priekšmeta pasniegšanas rezultātiem (klašu skaits, skolēnu skaits pa
klasēm, vidējie vērtējumi mācību gada noslēgumā, vidējie vērtējumi valsts pārbaudes darbos,
nepietiekamo vērtējumu skaits gadā pret skolēnu skaitu klasē u.c.),
2. vērtējumu par sasniegumiem mācību priekšmeta metodikā ( izstrādātās mācību priekšmetu
programmas, metodiskie materiāli mācību priekšmetā u.c.),
3. informācija par tālākizglītību un inovāciju pielietojumu mācību priekšmeta pasniegšanā,
4. vērtējums par veikumu audzināšanas darbā,
5. informācija par dalību dažādos projektos un citās aktivitātēs, kas saistītas ar mācību
priekšmeta pasniegšanu, metodiskajiem jautājumiem vai audzināšanas darbu.
6. informācija par dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē.

DZINTRA MAĻINOVSKA,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja

Ko lēma pagasta padome
Par ﬁnansējuma piešķiršanu
7. oktobrī piešķirts sekojošs ﬁnansējums:
pabalsts mugurkaula operācijai – 300 lati, 18
maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā
virtuvē – 323.50 lati, medicīnas pakalpojumu
apmaksai 44 iedzīvotājiem – 1339.07 lati, zobu
protežēšanai 3 cilvēkiem – 117 lati, malkas
iegādei 4 iedzīvotājiem – 120 lati, briļļu iegādei
2 cilvēkiem – 33.72 lati, vienreizējs pabalsts
sakarā ar dvīņu piedzimšanu – 500 lati, pagasta
bērnu ekskursijai skolas brīvdienās – 350 lati,
Ziemassvētku pasākumu organizēšanai – 9950

lati, to skaitā dāvanu iegādei pensionāriem,
1. – 3. grupas invalīdiem – 5600 lati, dāvanu
iegādei pirmsskolas vecuma bērniem – 2200
lati, pasākumu organizēšanai pensionāriem650 lati, pasākumu organizēšanai pirmsskolas
vecuma bērniem – 700 lati. Sakarā ar Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienu nolemts
piešķirt katrai politiski represētai personai
pabalstu 30 latu apmērā.

Par gadatirgus rīkošanu
Nolemts rīkot Ražas svētku gadatirgu
30. oktobrī pie Doles tautas nama.

Ciemos - poļu pensionāri
15. oktobrī, kad Ķekavas pensionāri pulcējās kultūras namā uz Sēņu balli, pasākuma
dalībnieku vidū bija deviņi mīļi gaidīti un tālu
braukuši ciemiņi – Polijas pilsētas Mikolajku
pensionāru aktīvs. Kontakti aizsākās pērnruden, kad Ķekavas delegācija viesojās Mikolajkos un pēc pirmās tikšanās ilgi nevarēja
aizmirst sirsnību, ar kādu tika tur uzņemta. Nu
bija pienācis atbildes vizītes laiks.
Ciemiņi ļoti aktīvi un atsaucīgi iesaistījās
balles norisē. Viņi ar patiesu ieinteresētību
uzklausīja pagasta padomes priekšsēdētājas
Dzintras Maļinovskas stāstījumu par pagasta

dzīvi. Viesiem ļoti patika mūsu mūzikas skolas
audzēkņu koncerts, neaizmirstamus iespaidus
atstāja ekskursija pa Vecrīgu, uz kurieni
ciemiņus aizveda Ķekavas pensionāru padomes
loceklis Leons Stelmaks – poļu valodas pratējs.
Viesi iepazinās ar Ķekavu un ar lielu interesi
nogaršoja latviešu ēdienus. Neparastas un ļoti
garšīgas viņiem šķita mums ikdienišķās zupas,
bet baraviku zupa izraisīja gluži vai sajūsmu.
Tagad ciemos pie sevis atkal gaidīs Polijas
pensionāri un, iespējams, sadarbība kļūs
plašāka un daudzpusīgāka.

NOSLĒGUMA PASĀKUMĀ TIEK NOSAUKTI UN APBALVOTI VISI PRETENDENTI, KAS ATBILST
NOMINĀCIJAS NOLIKUMA NOSACĪJUMIEM.
Nominācijas “Par sasniegumiem” pretendentiem – pedagogiem piešķir Ķekavas pagasta
padomes pateicības rakstu un naudas balvu.
Nominācijas “Par mūža ieguldījumu” pretendenti saņem Ķekavas pagasta padomes atzinības
rakstu un naudas balvu.
Konkursa komisijai ir tiesības piešķirtā naudas balvu fonda robežās mainīt un noteikt sadalījumu
pa nominācijām.

PATEICĪBA

GUNTA LAPIŅA
Ķekavas municipālā policija izsaka pateicību
Mārim Šopam par palīdzību veselības stāvokļa dēļ bezpalīdzīgā stāvoklī nokļuvušam cilvēkam,
Aijai Vitmanei un Vitai Priedei par jaunieša dzīvības glābšanu pašnāvības mēģinājumā.

Cienījamie Ķekavas pensionāri!
Šajā sezonā organizēsim 3 teātru vai ba le ta izrāžu apmeklējumus. Pieteikties līdz
15. novembrim pensionāru padomē (kultūras nama pagrabiņā) ceturtdienās no plkst. 11
līdz 13. Iemaksa 3 lati.
Pensionāru padome

LEONS MARKELOVS,
Ķekavas municipālās policijas priekšnieks
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KONKURSS

Privatizācija tuvojas
noslēgumam
Valstij un pašvaldībām piederošo objek tu un zemesgabalu privatizācija notiek
sa skaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību
īpa šuma objektu privatizāciju” (12.p.1.,2.
d., 31.p.1.,2.d.). Ierosinājumu par valstij vai
paš valdībai piederoša (piekrītoša) ap būvēta un neapbūvēta zemesgabala pri vatizāciju ir tiesības iesniegt līdz 2006.gada
31.augustam personai, kuras īpašuma tiesī bas uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz šā
zemesgabala, ir nostiprinātas zemesgrāmatā
vai arī uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā
nenostiprinātas ēkas un būves un tiesības uz
tām persona ieguvusi privatizācijas rezultātā,
taču tās nav nostiprinātas zemesgrāmatā likumos noteikto ierobežojumu dēļ.
Kas notiek pēc tam, kad ēku (būvju) īpašnieks iesniedzis zemesgabala privatizācijas
ierosinājumu?
Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas
aģentūra” divu mēnešu laikā no ierosinājuma
saņemšanas dienas sagatavo un iesniedz
Ekonomikas ministrijai Ministru kabineta
rīkojuma projektu. Ķekavas pašvaldībai pēc
2006.gada 31.augusta reizi ceturksnī būs
jāiesniedz Ekonomikas ministrijai ziņas par
saņemtajiem pašvaldības īpašuma objektu
un apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu
privatizācijas ierosinājumiem, lēmumiem par
šo objektu un zemesgabalu nodošanu privatizācijai, pārdošanas cenu un samaksai izmantojamo privatizācijas sertiﬁkātu daudzumu.
Tomēr ne vienmēr šāds pozitīvs rīkojums vai
lēmums tiks sagatavots, jo, izskatot ierosinājumu,
Ministru kabinetam par valsts īpašuma objektu
(apbūvētu, neapbūvētu zemesgabalu), kā arī
Ķekavas pašvaldības padomei - par pašvaldības
īpašuma objektu, (pašvaldībai piederošu
apbūvētu, neapbūvētu ze mesgabalu) ir
piešķirtas tiesības pieņemt pamatotu atteikumu
par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu. Tas
izdarāms četru mēnešu laikā no privatizācijas
ierosinājuma saņemšanas dienas.
Ēkas (būves) īpašniekam pirmpirkuma
tiesības ir jāapliecina ar dokumentiem un jārēķinās ar to, ka privatizāciju veicošā institūcija
lūgs rakstveidā atbildēt, vai persona vēlas
privatizēt zemesgabalu ar attiecīgajiem
nosacījumiem, kā arī pieprasīs norādīt vēlamo
samaksas termiņu norēķiniem par ze mes gabalu. Ja persona savas pirmpirkuma tiesības uz
apbūvētu zemesgabalu nevarēs izmantot vai
neizmantos, tai būs zemes nomas tiesības uz
to pašu zemesgabalu.
Vai valstij (pašvaldībai) piederoši neapbū vēti zemesgabali var tikt atsavināti vai
iznomāti ?
Jā! Un tas notiek Valsts un pašvaldības
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā. Valstij vai pašvaldībai piederoši neap bū vē ti zemesgabali var tikt iznomāti ar
apbūves tiesībām. Zemesgabala nomas līguma
termiņš nedrīkst būt ilgāks par 12 gadiem,

Uzvari un brauc!
Šodien publicējam Ķekavas pagasta padomes, novadpētniecības muzeja,
Ķekavas bibliotēkas un izdevuma „Mūsu Ķekava” rīkotā konkursa „Iepazīsti savu
dzimto novadu” pirmās kārtas jautājumus. Konkursa nolikums bija publicēts
„Mūsu Ķekavas” septembra numurā. Atgādinām noteikumus:

turklāt neapbūvētu zemesgabalu ar apbūves
tiesībām pašvaldība drīkst iznomāt tikai tajā
gadījumā, ja tās īpašuma tiesības uz attiecīgo
zemesgabalu ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
Ja neapbūvēts zemesgabals tiek iznomāts ar
apbūves tiesībām, ēkas (būves) īpašniekam nav
tiesību prasīt attiecīgā zemesgabala nodošanu
privatizācijai vai atsavināšanai.
Kāda kārtība ir noteik ta rīcībai ar
neizpirkto lauku apvidus zemi?
Juridiskajām personām, kurām Ķekavas
pagastā zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā,
bet ﬁziskajām personām - pastāvīgā lietošanā
ar lietošanas tiesību pāreju citām personām,
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigsies,
ja tās līdz 2008.gada 1.septembrim neiesniegs
Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai
nodaļai Valsts nekustamā īpašuma kadastra
reģistrā reģistrētu zemes robežu plānu vai
apliecinājumu par zemes izpirkšanas mak sāju mu privatizācijas sertiﬁkātos pirms ze mes
izpirkšanas līguma slēgšanas. Zemes pastāvīgais lietotājs šajā gadījumā iegūs zemes nomas pirmtiesības uz viņa lietošanā bijušo zemi
uz termiņu ne mazāku kā 10 gadi, ja vien viņš
nevēlēsies noslēgt līgumu uz īsāku ter mi ņu.
Zemes nomas līgums tiks pagarināts uz nākama jiem termiņiem, ja to vēlēsies nomnieks.
Zemes nomniekam būs tiesības zemes nomas
līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.
Vai tipveida līguma noteikumi ir zināmi ?
Jā, ir ! Ministru kabinets ir apstiprinājis
lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu
un noteicis zemes nomas līguma noslēgšanas
kārtību, līguma būtiskos noteikumus un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību, par pamatu
ņemot lauku apvidus zemes kadastrālo vērtību. 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr. 644
‘’Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību’’ ir stājušies
spēkā ar 2005.gada 1.septembri.
Lauku apvidus zemes nomas līgumu pēc
zemes pastāvīgā lietotāja izvēles pēc 2008.
gada 1.septembra varēs noslēgt par visu
pastāvīgā lietošanā bijušo zemi vai par tās
daļu, izmantojot zemes nomas pirmtiesības,
kas bijušajam zemes lietotājam tiks piešķirtas
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertiﬁkātu izmantošanas pabeigšanas likumu.
Ziņas par personām, kuras ir ieguvušas
zemes nomas pirmtiesības Ķekavas pagastā,
zemes iznomātājs pēc 2008.gada 1.septembra
varēs iegūt Valsts zemes dienesta Lielrīgas
reģionālajā nodaļā, bet līgums būs slēdzams
atbilstoši tipveida līgumam un reģistrējams
Ķekavas pašvaldības administrācijā.
Ze m e s n o m a s t i pve i d a l ī g u m u b ū s
iespējams izlasīt Ķekavas pašvaldības mājas
lapā www.kekava.lv.

konkursā var piedalīties visi interesenti bez vecuma ierobežojuma,
jāpiedalās visās 6 kārtās,
atbildes jāiesniedz vai jāatsūta līdz nākamā mēneša 15. datumam
Ķekavas novadpētniecības muzejā Gaismas ielā 19, k. 9;
galvenā balva – ceļojums 200 latu vērtībā!
Atbildes meklējamas izdevuma „Mūsu Ķekava” agrāko gadu publikāciju sērijā
„Vēstures albums”, pagasta bibliotēkās esošajās grāmatās, novadpētniecības
muzeja ekspozīcijās. Tās atrast ir pa spēkam katram, kurš gribēs tās atrast.
Labu veiksmi!

KONKURSA „IEPAZĪSTI SAVU DZIMTO NOVADU”
PIRMĀS KĀRTAS JAUTĀJUMI

1. Kādi ir vārda „Ķekava” skaidrojumi (minēt
vismaz divus)?
2. Nosauciet 9 Ķekavas vietvārdus, kuros ir
vārds „kalns”.
3. Nosauciet trīs dzejniekus un viņu darbus,
kuros pieminēta Ķekava.
Citējiet šo darbu fragmentus!
4. Kāds cilvēks 19. gadsimta beigās vāca un
pierakstīja tautas mutvārdu daiļradi Doles
pagastā?
5. Cik un kādas skolas darbojas Ķekavas
pagastā, kura no tām ir vecākā un kādu
jubileju tā atzīmēja?
6. Kāds nams redzams attēlā, kad un kādam
nolūkam tas celts, kā sauc nama arhitektu?

Dāvana ugunsdzēsējiem

Kopš šī rudens Ķekavas municipālās policijas darbinieki drošāk varēs stāties pretī
ugunsnelaimēm: 7. oktobrī pagasta padomes deputāti svinīgi pasniedza viņiem divus
ugunsdzēsēju speciālo ziemas tērpu komplektus, kas nopelnīti, piedaloties republikas
konkursā „Sakoptākais pagasts”. Komplektā ietilpst arī speciālie zābaki un ķiveres, un katra
komplekta vērtība sasniedz vairākus simtus latu.

GUNTAS LAPIŅAS
teksts un foto

JANA ZARA

Pagasttiesa apgūst Eiropas pieredzi
Latvijas bāriņtiesu un pagasttiesu asociācijai ir izveidojusies
jauka tradīcija – reizi gadā smelties pieredzi bērnu tiesību
aizsardzības jomā citās Eiropas valstīs. Mūsu kolēģi ir bijuši
Polijā, Slovākijā un Vācijā. Šogad oktobra sākumā mūsu ceļš
veda uz Čehiju, Austriju un Slovākiju, kur iepazināmies ar bērnu
tiesību aizsardzības speciālistu darbu un apmeklējām dažādas
institūcijas, to skaitā arī bērnu izglītības un aprūpes iestādes.
Čehijā, Brno pilsētā, mēs tikāmies ar vairākiem speciālistiem,
kas nodarbojas ar bērnu tiesību jautājumu risināšanu valsts
mērogā. Uzzinājām, kā Brno pilsētā valsts institūcijas strādā
ciešā sadarbībā ar privātām organizācijām, kas ir akreditētas un
realizē bērnu ārpusģimenes aprūpi.
Čehijā sociālais dienests saņem informāciju par bērna problēmām ģimenē un risina jautājumus par bērna izņemšanu
no ģi me nes, mek lē viņam vispiemērotāko dzīvesvietu kādā
no privātajām institūcijām. Valstī ir apmēram 20 šādas privātās institūcijas, kurās palīdz bērniem sarežģītās dzīves situācijāsJautājumus par vecāku tiesībām un adopciju lemj tiesa.
Austrijā apmeklējām SOS ciematu bērniem, kuri palikuši
bez vecāku gādības, ļoti skaistā, kalnainā pilsētā – Hiterbrülhe
Wienerwald (attēlā). Iestādes direktors mums pastāstīja, ka
SOS ciematiņš dibināts 1956. gadā, pašlaik ir lielākais Eiropā.
Tas ir labs modelis, un 1962. gadā šī ciemata teritorijā atklāta
psihoterapeitiskā nodaļa, kur ir iespēja sniegt palīdzību bērniem
no visas Austrijas.

Atsevišķās mājiņās dzīvo 110 bērni, kas aug 23 ģimenēs
kopā ar savu “audžumammu”, kura rūpējas par savas ģimenes
bērniem. Visbiežāk ģimenēs ir 5 dažāda vecuma bērni, bet brāļi
un māsas noteikti dzīvo kopā – vienā ģimenē. “Audžumātes”,
kas strādā šo darbu, ir ar pedagoģisko un psiholoģisko izglītību.
Viņas atbild par šiem bērniem. Katrai ģimenei ir māja, kurā
bērni dzīvo, pēc skolas vai bērnudārza mācās, pavada brīvo

laiku, apmeklē dažādus pulciņus un nodarbības, gatavo ēst
un nakšņo. Bērniem ir iespēja tikties ar saviem bioloģiskajiem
vecākiem un arī ciemoties savās īstajās mājās, bet katra bērna
gadījums tiek vērtēts individuāli. Ciemata vadībai ir svarīgi,
lai bērni justos kā ģimenē. Valsts dod 50% ﬁnanšu, bet 50% ir
subsīdijas. Visā pasaulē šobrīd ir 450 šādi bērnu ciemati. Pēc
pilngadības sasniegšanas vairākums bērnu turpina saņemt
atbalstu no šī SOS ciemata, jo viņiem nav iespējas atgriezties pie
saviem vecākiem.
Slovākijā, Nitrā Latvijas delegāciju laipni uzņēma skolas
vadība – direktore un direktores vietniece mācību darbā,
kuras savā specialitātē ir beigušas maģistratūru un pašlaik ir
ieguvušas doktora grādu. Direktora vietniece krievu valodā, bez
tulka palīdzības, pastāstīja, ka skolā mācās bērni ar speciālām
vajadzībām – B un C līmeņa. Skolas telpas rotāja bērnu
rokdarbi. Mūs iepazīstināja ar apmācību sistēmu, redzējām, kā
skolotāji strādā nelielās klasēs, vērojām matemātikas un valodas
pasniegšanas stundas, sporta nodarbību. Skolā pašlaik mācās
111 bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Varējām secināt, ka
Slovākijas speciālo skolu mācību sistēma ir tāda pati kā Latvijā.

SARMA TRUMPEKOJA,
Ķekavas pagasttiesas priekšsēdētāja
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ĶEKAVAS PAGASTA PAŠVALDĪBAS
Izdoti pamatojoties uz likuma
"Par pašvaldībām" 24.pantu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
APSTIPRINĀTI: ar Ķekavas pagasta padomes 19.
08.2005. sēdes lēmumu (prot. Nr.10,4.9.#.)

I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS UN
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

Ķekavas pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi,
kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju,
lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības
un pienākumus vietējā pār valdē, kā arī citus
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
1. Ķekavas pagasta teritorijā ir šādas apdzīvotās
vietas:
1.1. Alejas 1.2. Bērzmente 1.3. Dzērumi 1.4. Katlakalns
1.5. Krustkalni 1.6. Ķekava 1.7. Lapenieki 1.8. Mellupi
1.9. Odukalns 1.10. Plakanciems 1.11. Pulkarne
1.12. Rāmava 1.13. Skujnieki 1.14. Tīreļi 1.15. Vači
1.16. Valdlauči 1.17. Vimbukrogs 1.18. Ziedonis
2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina
to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – padome,
kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību,
kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu iz pil di,
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Padome
atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisko darbību un ﬁnanšu līdzekļu
izlietojumu.
3. Padome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
Ķekavas pašvaldības pārziņā, turklāt tikai padome
var izskatīt jautājumus, kuri noteikti likuma „Par
pašvaldībām‘’ 21. pantā.
4. Ķekavas pagasta padome ir pilsoņu vēlēta pārstāvniecība, kurā atbilstoši Pilsētas domes, novada
domes un pagasta padomes vēlēšanu likumam
ievēlēti 11 deputāti.
5. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu lēmumprojektus, pagasta padome no deputātiem ievēlē:
5.1. ﬁnanšu komiteju 5 locekļu sastāvā; 5.2. sociālās
un veselības aprūpes komiteju 3 locekļu sastāvā;
5.3. pagasta teritorijas attīstības komiteju 5 locekļu
sastāvā; 5.4. izglītības, kultūras, sporta un reliģijas
komiteju 3 locekļu sastāvā.
6. Pagasta padomes pieņemto lēmumu izpildi, kā
arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina izpildorgāns – pašvaldības administrācija.
7. Pašvaldības administrācijā ir šādas
struktūrvienības:
7.1. administratīvā daļa; 7.2. attīstības daļa; 7.3. ﬁnan šu un grāmatvedības daļa; 7.4. juridiskā daļa;
7.5. iz glī tī bas, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
daļa; 7.6. tehniskā daļa; 7.7. sociālais dienests;
7.8. būvvalde; 7.9. privatizācijas komisija.
8. Ķekavas pagastā pašvaldības funkciju realizēšana
tiek nodrošināta ar šādu pašvaldības iestāžu
un institūciju starpniecību:
8.1. tehniskā nodrošinājuma dienests; 8.2. kapu
apsaimniekošanas dienests; 8.3. novadpētniecības
muzejs; 8.4. Ķekavas pagasta bibliotēka; 8.5. Katlakalna bibliotēka; 8.6. Ķekavas pagasttiesa; 8.7. Ķekavas
kultūras nams; 8.8. Katlakalna tautas nams;
8.9. Ķekavas vidusskola; 8.10. Ķekavas mūzikas skola;
8.11. Ķekavas mākslas skola; 8.12. pirmskolas izglītības
iestāde “Ieviņa”; 8.13. pirmskolas izglītības iestāde
“Zvaigznīte”; 8.14. Pļavniekkalna sākumskola; 8.15. Ķeka vas municipālā policija; 8.16. Sporta iniciatīvu
centrs. 8.17. Pašvaldības kapitālsabiedrības: – SIA
„Ķekavas nami”; – SIA „Olekte"; – SIA ” Ķekavas sadzīves servisa centrs"; – Pašvaldības aģentūra „ Ķekavas
sociālās aprūpes centrs”; – Pašvaldības aģentūra „Ķekavas ambulance”.
9. Pašvaldība ir dalībniece: Latvijas Pašvaldību
savienībā; biedrībā “Daugavas savienība” (ar
kapitāla daļām); akciju sabiedrībā “Rīgas piena
kombināts” (pieder akcijas); ir sporta sabiedriskās
organizācijas “Futbola klubs – Auda” biedrs.
10. Ķekavas pagasta pašvaldības struktūras shēma
attēlota pielikumā. Pašvaldības administrācijas
struktūrvienību, iestāžu tiesības un pienākumi
tiek noteikti nolikumos, kurus apstiprina pagasta
padome; pašvaldības kapitālsabiedrības darbojas
atbilstoši to statūtiem; pašvaldības aģentūras
savas funkcijas veic saskaņā ar nolikumu un
pārvaldes līgumu, ko noslēdz Ķekavas pagasta
padomes priekšsēdētājs ar pašvaldības aģentūras
vadītāju.
11. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai
pagasta padome no deputātiem, pašvaldības

20.1. teritorijas at tīstības plānu un apbūves
kārtību; 20.2. zemes lietām (zemes ierīcība, zemes
piešķ iršana personām, kuras zemi var iegūt
īpašumā ar ierobežojumiem, nekustamā īpašuma
lietošanas tiesības, zemes iznomāšana); 20.3.
īpašumu un teritorijas izmantošanu; 20.4. teritorijas
labiekārtošanas plānošanu; 20.5. vides pārvaldes
struk tūru un budžeta izmantošanu attīstības
mērķiem; 20.6. investīciju projektu sagatavošanu un
realizāciju; 20.7. administratīvi teritoriālo reformu;
20.8. kontrolē un pārzina pašvaldības administrācijas
attīstības daļas, būvvaldes, būvobjektu pieņemšanas
komisijas darbu, vides un pieminekļu aizsardzības
jautājumu kārtošanu.
21. Izglītības, kultūras, sporta un reliģijas
komiteja:
21.1. sagatavo izskatīšanai pagasta padomes sēdē
jautājumus par izglītības iestāžu darbu; 21.2. sagatavo
izglītības, kultūras, reliģijas un sporta jautājumu
izskatīšanu pagasta padomes sēdēs; 21.3. pārzina
starptautiskās sadarbības un tūrisma lietas; 21.4.
pārzina pašvaldības administrācijas struktūrvienību,
amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, aģentūru,
komisiju, darba grupu darbu jomās, kas skar izglītību,
kultūru, sportu un reliģiju; 21.5. izskata savā kontrolē
esošo iestāžu, komisiju, darba grupu izdevumu
tāmes; 21.6. sniedz atzinumus par lēmumprojektiem,
kas skar komitejas kompetenci.
22. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:
22.1.iepazīties ar pašvaldības administrācijas,
pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību do kumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas
nepieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs;
22.2. saņemt no pašvaldības amatpersonām,
III. PAGASTA PADOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU
iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos
KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀCIJA
dokumentus un paskaidrojumus.
UN NODROŠINĀJUMS
23. Domstarpības starp pastāvīgajām komitejām,
deputātiem un pašvaldības amatpersonām,
17. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota
iestādēm un kapitālsabiedrībām izskata pagasta
deputāta izvēlei darboties komitejā atbilstoši inpadomes priekšsēdētājs vai pēc pagasta pateresēm, profesionālajām iemaņām un vēlmēm.
do mes priekšsēdētāja priekšlikuma - pagasta
18. Komiteju un komisiju atzinumus, lēmumu
padome.
projektus, kas saistīti ar ﬁnansiālajiem jau tā- 24. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi
jumiem, nodod izskatīšanai ﬁnanšu komi te jai.
mēnesī. Sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties
Finanšu komiteja:
ikviens pagasta padomes deputāts. Komitejas
18.1. izskata pastāvīgo komiteju, pašvaldības iestāžu
priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi uzaicināt
un uzņēmumu sagatavotos budžeta projek ta
speciālistus. Komitejas var noturēt kopīgas
priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai pagasta
sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar
padomes sēdē; 18.2. sniedz atzinumu par budžeta
vairāku komiteju kompetenci, priekšsēdētājiem
projektu, par budžeta grozījumiem, kā arī par
vienojoties, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi.
prioritātēm līdzekļu sadalījumā budžeta ieņēmumu 25. Sēdes darba kārtību sastāda, sēdes sagatavo,
daļas apjomā; 18.3. sniedz atzinumu par lēmumu
sasauc un vada komitejas priekšsēdētājs. Ja
projektiem, kas saistīti ar ﬁnanšu resursu izlietošanu,
deputāts nevar piedalīties komitejas sēdē, viņš
par pagasta padomes lēmumu projektiem, kas
par to telefoniski informē sēžu sekretāri vai
saistīti ar budžetā neparedzētiem izdevumiem
komitejas priekšsēdētāju.
v a i g r o z ī j u m i e m b u d ž e t a i e ņ ē m u m u d a ļ ā ; 26. Komitejas sēdes protokolē sēžu sekretāre.
18.4. sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu
Sekretāres prombūtnē attaisnojošu iemeslu
apsaimniekošanu; 18.5. izskata iesniegumus par atļauju
dēļ izpilddirek tors rak stiski norīko sēdes
veikt individuālo darbu; 18.6. izskata iesniegumus par
protokolēšanai citu darbinieku. Komitejas sēdes
atļauju saņemšanu komercdarbībai un tirdzniecībai
protokolu paraksta visi komitejas locekļi.
ar akcizētām precēm; 18.7. sniedz atzinumus par 27. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji nosaka
pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu
18.8. izskata jautājumu par atteikšanos no pirmpirkuma
reizi mēnesī).
tiesībām vai šādu tiesību izmantošanu, pieaicinot
šā jautājumā izskatīšanā citas pastāvīgās komitejas IV. PAGASTA PADOMES LĒMUMU PROJEKTU
deputātus; 18.9. savas kompetences ietvaros kontrolē SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA UN LĪ GUMU
administratīvās komisijas, komisijas par iepirkumiem NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA
pašvaldības vajadzībām, materiālo vērtību uzskaites
un norakstīšanas komisijas, pašvaldības nekustamā 28. Pagasta padomes sēdes darba kārtību nosaka
pagasta padomes priekšsēdētājs. Padomes sēdes
un kustamā īpašuma izsoles komisijas darbu; 18.10.
darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas
sniedz atskaiti pagasta padomei par pašvaldības
iesniegts padomes priekšsēdētājam ne vēlāk kā
budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu
vienu nedēļu pirms kārtējās padomes sēdes un
izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim;
kurš izskatīts pastāvīgās komitejas sēdē. Par citu
18.11. izskata iesniegumus un dod atzinumu par
jautājumu iekļaušanu pagasta padomes darba
nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu;
kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj padome.
18.12. veic citus likumā „Par pašvaldībām” un padomes
Izskatot padomes sēdes darba kārtībā iekļautos
lēmumos noteiktos pienākumus.
jautājumus, priekšsēdētājs informē padomi
19. Sociālās un veselības aprūpes komiteja
par lēmumu projektu izskatīšanas secību un
sagatavo izskatīšanai pagasta padomes sēdē
saņemtajiem atzinumiem.
jautājumus:
19.1. par sociālo palīdzību; 19.2. par palīdzību 29. Pagasta padomes lēmumu projektus iesniedz
izskatīšanai padomes sēdē rakstveidā
maznodrošinātajiem pagasta iedzīvotājiem; 19.3.
par veselības aprūpes pieejamību un aizsardzību; 30. Lēmuma projektam tiek pievienoti tā pieņemšanu
pamatojošie materiāli (ja tādi ir) un iesniedzēja
19.4. ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumus; 19.5.
parak stīts paskaidrojuma rak sts. Lēmuma
savas kompetences ietvaros kontrolē un pārzina
projektu paraksta tā sagatavotājs un iesniedzējs.
sociālās palīdzības dienesta darbu, civilstāvokļa
I e s n i e g t aj i e m l ē m u m a p roj e k ti e m j ā b ū t
aktu reģistrācijas lietas, pašvaldības veselības
saskaņotiem ar juridisko daļu. Lēmuma projekts,
aizsardzības iestāžu un dzīvokļu komisijas darbu,
pret kura tekstu attiecīgajam darbiniekam nav
caurskata līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos
iebildumu, tiek vīzēts, norādot amatu, uzvārdu,
ﬁnanšu komitejā.
saskaņošanas datumu
20. Pagasta teritorijas attīstības komiteja
sagatavo izskatīša nai pagasta padomes sēdē 31. Pagasta padomes sēdes darba kārtību, lēmumu
projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus,
jautājumus par:
15.1. organizē pagasta padomes lēmumu izpildi,
ja lēmumā nav noteik ts citādi; 15.2. uzrauga
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu; 15.3. dod
rīkojumus pašvaldības iestāžu un pašvaldības
administrācijas struktūrvienību vadītājiem, kā arī
citiem administrācijas darbiniekiem; 15.4. organizē
teritorijas at tīstības programmas, teritorijas
plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu
izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai pagasta
padomei; 15.5. regulāri, bet ne retāk kā vienu
reizi divos mēnešos, ziņo pagasta padomei par
pašvaldības administrācijas darbu, kā arī pēc
pagasta padomes, tās priekšsēdētāja un vietnieku
pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus
par pieprasītajiem jautājumiem; 15.6. ir tiesīgs
piedalīties pagasta padomes un komiteju sēdēs
izskatāmo jautājumu apspriešanā; 15.7. saskaņojot
rakstiski ar pagasta padomes priekšsēdētāju rīkojas
ar ﬁnanšu līdzekļiem, pašvaldības mantu un slēdz
saimnieciska darījuma līgumus; 15.8. vada komisiju
par iepirkumiem pašvaldības vajadzībām, paraksta
iepirkumu līgumus ar cenu aptaujas procedūrā
izraudzītajiem pretendentiem; 15.9. organizē
pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu, īpašumu
tiesību reģistrāciju zemesgrāmatās; 15.10. veic
citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru
kabineta noteikumos, pagasta padomes lēmumos,
kā arī pagasta padomes priekšsēdētāja rīkojumos.
16. Pagasta padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja
vietnieki un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas, kā arī izpilddirektors un paš val dī bas
administrācijas darbinieki, saņem atlīdzību par
savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar Darba
samaksas un sociālo garantiju nolikumu.

administrācijas darbiniek iem un Ķek avas
pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi: 11.1. admi nis tratīvo komisiju; 11.2. dzīvokļu komisiju;
11. 3. vēlēšanu komisiju; 11.4. komisiju par
iepirkumiem pašvaldības vajadzībām; 11.5. materiālo vērtību uzskaites un norakstīšanas komisiju;
11.6. būvobjektu pieņemšanas komisiju; 11.7. pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma izsoles
komisiju; 11.8. ārkārtējo situāciju operatīvo
komisiju; 11.9. Ķekavas- Bordesholmas pašvaldību
sadraudzības darba grupu.
12. Komisiju un darba grupas darbību reglamentē
pagasta padomes apstiprināts nolikums .
Nolikumā norāda:
12.1. komisiju un darba grupas izveidošanas kārtību;
12.2. komisiju un darba grupas priekšsēdētāju
un priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanas kārtību;
12. 3. komisijas un darba grupas kompetenci;
12.4. komisijas un darba grupas organizatoriskās
un tehniskās apkalpošanas kārtību; 12.5. pagasta
padomes pastāvīgo komiteju, amatpersonu vai
citu institūciju, kuras padotībā atrodas izveidotā
komisija, darba grupa; 12.6. citus jautājumus, kurus
pagasta padome uzskata par svarīgiem.

II. PAGASTA PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA,
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU UN
IZPILDDIREKTORA PILNVARAS

13. Pagasta padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētājs:
13.1. ir politiski un tiesiski atbildīgs par pagasta
padomes darbu; 13.2. ierosina jautājumu izskatīšanu
pašvaldības padomē, pastāvīgajās komitejās un
komisijās; 13.3. koordinē deputātu, pašvaldības
administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju
darbību; 13.4. pagasta padomes vārdā paraksta
līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā
nolikumā noteiktajā kārtībā; 13.5. ierosina jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
13.6. atver un slēdz kontus banku iestādēs, paraksta
bankas dokumentus; 13.7. apstiprina pašvaldības
administrācijas darbinieku pieņemšanu darbā vai
atlaišanu, ierosina padomei pieņemt darbā konkursa
kārtībā pašvaldības administrācijas, pašvaldības
iestāžu un uzņēmumu vadošos darbiniekus; 13.8.
dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas
darbiniekiem; 13.9. pārstāv pašvaldību attiecībās ar
valsts iestādēm, organizācijām un citām pašvaldībām;
13.10. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pašvaldības
padomi tiesu institūcijās; 13.11. ir atbildīgs par tiesas
spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir
padome; 13.12. slēdz koplīgumu ar pašvaldības
administrāciju; 13.13. vada ﬁnanšu komitejas darbu;
13.14. ierosina padomei iecelt vai atbrīvot no darba
izpilddirektoru; 13.15. veic citus pienākumus, kas
paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos,
deputātu pieņemtajos pagasta padomes lēmumos
un pašvaldības nolikumā.
14. Pagasta padomes priekšsēdētājam ir divi
vietnieki.
14.1. Pagasta padomes priekšsēdētāja 1. vietnieks: 14.1.1. vada un koordinē ar pagasta attīstības
jautājumiem saistītos pasākumus;
14.1.2. organizē pašvaldības teritorijas attīstības
programmas iz strādāšanu un no drošina tās
realizāciju; 14.1.3. organizē ar teritorijas plānojumu
saistītos jautājumus, sniedz atzinumu par zemes
izmantošanas un apbūves kārtību; 14.1.4. koordinē
teritorijas labiekārtošanu; 14.1.5. vada investīciju
projektu sagatavošanu un īstenošanu; 14.1.6. pilda
pagasta padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa
prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī veic
citus likumā, deputātu pagasta padomes lēmumos
vai priekšsēdētāja rīkojumos noteiktos uzdevumus.
14.2. Pagasta padomes priekšsēdētāja 2. vietnieks:
14.2.1. vada un koordinē izglītības, kultūras, sporta
reliģisko jautājumu risināšanu; 14.2.2. ir atbildīgs par
kultūras pieminekļu saglabāšanas jautājumiem;
14.2.3.vada pagasta padomes administratīvās
komisijas darbu; 14.2.4. koordinē lietas saistībā ar
veselības aprūpes un sociālās palīdzības sniegšanu
pagasta iedzīvotājiem; 14.2.5. koordinē palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā; 14.2.6. vada un
kontrolē municipālās policijas uzdoto pienākumu
izpildi; 14.2.7. sekmē uzņēmējdarbību pašvaldības
teritorijā; 14.2.8. kārto transporta pakalpojumu
jautājumus; 14.2.9. vada pagasta dienestus, kas atbild
par ārkārtējo apstākļu seku un ugunsbīstamības
stāvokļa novēršanu pagastā.
15. Pašvaldības administrācijas vadītājs ir izpilddirektors, kas veic pienākumus, kuri noteikti likuma
„Par pašvaldībām”69. pantā un pašvaldības
nolikumā. Izpilddirektors:
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de pu tātu iesniegumus, priekšlikumus un jautā jumus padomes deputāti saņem pagasta
padomē pie padomes sēžu sekretāres ne vēlāk kā
trīs dienas pirms pagasta padomes kārtējās sēdes
un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.
32. Ja pastāvīgajā komitejā izskata administratīvā
akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, komitejas priekšsēdētājs
or ga nizē personas uzaicināšanu viedokļa un
argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautāju mu, ja tās viedoklis nav noskaidrots saskaņā
ar Administratīvā procesa likumu. Personu var
neaicināt paskaidrojumu sniegšanai, ja ierosinātais jautājums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi
Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli,
kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.
33. Par ﬁnanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pagasta
padome. Pagasta padomes priekšsēdētājs
bez pagasta padomes saskaņojuma ir tiesīgs
parakstīt saimnieciskos līgumus par naudas
summu līdz 1000 latiem. Pagasta padomes
privāt tiesiskos līgumus, kas nepieciešami
pašvaldības administrācijas darbības no drošināšanai un kuru summa nepārsniedz 1000
latus, priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot slēgt
pašvaldības vārdā izpilddirektoram vai citai
pašvaldības administrācijas amatpersonai. Šāda
līgumu slēgšanas kārtība neattiecas uz iepirkumu
pašvaldības vajadzībām.
34. Pagasta padome var deleģēt pieņemto lēmumu
izpildi ar rīkojumiem vai lēmumiem citiem
pašvaldības orgāniem, kā arī vēlētajām un
administratīvajām amatpersonām, izņemot
jautājumus, kas ir pagasta padomes ekskluzīvā
kompetencē.

V. PAGASTA PADOMES DARBA REGLAMENTS
35. Pagasta padomes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.
Sēdes tiek sasauktas saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 1V sadaļu.
36. Pagasta padomes kārtējās sēdes sasauc priekšsēdētājs ne retāk kā reizi mēnesī, nosakot sēdes
norises vietu, laiku un darba kārtību. Ne vēlāk kā
3 dienas pirms kārtējās padomes sēdes priekšsēdētājs apstiprina sēdes dienas kārtību. Padomes
sēdē izskata lēmuma projektus, kurus iesniedz :
36.1. padomes priekšsēdētājs; 36.2. padomes pastā vīgās komitejas; 36.3. padomes deputāti; 36.4.
ārkārtas sēdes ierosinātājs.
37. Video un audio ieraksti, kas nav saistīti ar pagasta
padomes sēdes darba nodrošināšanu, sēžu zālē
nav atļauti.
38. Pagasta padomes sēžu sekretāre reģistrē depu tā tu piedalīšanos sēdēs. Pagasta padomes
sēdēs jāpiedalās izpilddirektoram, pašvaldības
administrācijas struktūrdaļu vadītājiem, pagasta padomes priekšsēdētāja norīkotam Ju ri diskās daļas darbiniekam. Citu pašvaldības ad minis trācijas darbinieku piedalīšanos jautājuma
izskatīšanā nepieciešamības gadījumā nodrošina
attiecīgās struktūrvienības vadītājs.
39. Pagasta padomes priekšsēdētājs: 39.1. atklāj,
vada, pārtrauc un slēdz sēdi; 39.2. dod vārdu
ziņotājam; 39.3. nodrošina iespēju deputātiem
uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem; 39.4. vada debates; 39.5. ierosina jautājumu
nobalsošanu; 39.6. izsludina pārtraukumus sēdē
un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde
jāturpina citā dienā.
40. Pagasta padomes sēdes jautājumu apspriešanas
secība ir šāda:
40.1. ziņojums; 40.2. deputātu jautājumi; 40.3.
debates; 40.4. ziņotāja galavārds; 40.5. priekšsēdētāja
viedoklis, 40.6. balsošana; 40.7. balsošanas rezultātu
paziņošana.
41. Par izskatāmajiem jautājumiem pagasta padomes
sēdē var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības
administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams,
ziņotājs var uzaicināt citas personas (speciālistu)
sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par
debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates
var pārtraukt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums.
42. Pagasta padomes priekšsēdētājs nodrošina
pagasta padomes sēdes kārtību. Ja pagasta
padomes sēdes kār tību atkār toti neievēro
deputāts, tas tiek ﬁksēts protokolā. Ja pagasta
padomes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas
personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt
šādas personas no sēdes norises telpas.
43. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties pagasta
padomes sēdēs, kā arī pašvaldības iedzīvotājiem,
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masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas
piedalīties pagasta padomes sēdē, pirms sēdes
jāreģistrējas pie sēžu sekretāres.
44. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām,
kuras ir klāt pagasta padomes sēdē, nav tiesības
piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.
45. Sēdē izskatāmo lēmumu projektus un citus
dokumentus jāiesniedz valsts valodā. Ja iesniegtie dokumenti nav valsts valodā pagasta
padomes sēdē izskata šos dokumentus, ja ir
pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā.
46. Pagasta padomes sēdes sākumā īsu pārskatu par
veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes
gaitu attiecīgajā periodā sniedz izpilddirektors.
Pēc pārskata izpilddirektors atbild uz deputātu
jautājumiem.
47. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem nav
izpildīts noteiktajā termiņā, pagasta padomes
priekšsēdētājs vai tā vietnieks sniedz informāciju,
norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts.
Šādas atskaites ir iekļaujamas pagasta padomes
sēdes darba kārtībā.
48. Ja pagasta padomes sēdes darba kārtībā iekļautie
jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde
tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru
vienojas deputāti. Ja pagasta padomes sēdes
darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams
izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, pagasta
padomes priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka
atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā
pagasta padomes sēde tiek sasaukta ne agrāk
kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit
dienām.
49. Par katru pagasta padomes sēdē izskatāmo
jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības
uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu
konkrētu jautājumu uz pagasta padomes sēdi ir
uzaicinātas ieinteresētās personas, tām tiek dots
vārds pēc pagasta padomes priekšsēdētāja vai
ziņotāja priekšlikuma, un tikai pēc tam notiek
debates.
50. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu,
lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās
domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts
vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam
vai viņa pilnvarotam komitejas loceklim ir jāziņo
pagasta padomes sēdē par visiem atšķirīgajiem
viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti
uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.
51. Pagasta padomes sēdēs ziņojumam par izskatāmo
jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit
minūtes. Uzstājoties debatēs, katram runātājam
tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs
par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk
kā divas reizes. Ja nepieciešams, ziņojumam un
debatēm atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to
nobalso klātesošo deputātu vairākums.
52. Visi labojumi pagasta padomes lēmumu
projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam un, ja iespējams, tiem ir jābūt
pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu
beigām. Iesniegtie pagasta padomes lēmuma
projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.
53. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, pagasta
padomes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku
priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.
54. Ja tiek iesniegti labojumi pagasta padomes
lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu
pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja
tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms
jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras
no izskatāmā lēmuma projekta. Šaubu gadījumā
pagasta padomes priekšsēdētājs konsultējas ar
tās pastāvīgās komitejas, kura gatavoja atzinumu
par lēmuma projektu, priekšsēdētāju. Kārtību,
kādā balso par iesniegtajiem pagasta padomes
lēmumu projektu labojumiem, nosaka pagasta
padomes priekšsēdētājs. Ja notiek balsošana
par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad
lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā
puse no klātesošiem deputātiem. Ja neviens no
lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu
skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem
diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā
saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts
nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir
noraidīts.
55. Pagasta padomes sēdē drīkst runāt tikai tad,
kad vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka
uzstāties debatēs ir tam deputātam, kurš
rakstiski iesniedzis priekšsēdētājam priekšlikumu
piedalīties debatēs.
56. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.
57. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par

to ir jāpaziņo pagasta padomes priekšsēdētājam
pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā
gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.
58. Balsošanas rezultātus paziņo pagasta padomes
priekšsēdētājs.
59. Ja balsošana notiek aizklāti, no deputātiem tiek
ievēlēta balsu skaitīšanas komisija 3 cil vē ku
sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz pagasta
padomes priekšsēdētājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus.
60. Deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā
un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret
priekšlikumu, ir tiesīgs lūgt ierakstīt atšķirīgo
viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi,
kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir
pievienojami protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu, nav atbildīgas par pieņemto lēmumu.
61. Pagasta padomes sēdēs pieņemtie lēmumi un
protokoli ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību
nodrošina pagasta padomes administratīvā daļa.
62. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar pagasta
padomes sēdes protokolu un piecu dienu
laikā pēc sēdes izteikt pretenzijas par to. Pēc
piecu dienu termiņa notecējuma pretenzijas
netiek pieņemtas un deputāts nevar prasīt
izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt
ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt protokola
apstiprināšanu nākamajā pagasta padomes
kārtējā sēdē.
63. Pašvaldības administratīvā daļa pēc deputātu
pagasta padomes sēdes sagatavo un deputātiem
dara brīvi pieejamas sēžu protokola un tam
pievienoto lēmumu kopijas.
64. Deputātam ir tiesības sēžu sekretārei iesniegt
pieprasījumus un iesniegumus, kurus sēžu
sekretāre nodod administratīvās daļas vadītājam.
Deputātu pieprasījumus izskata kārtējā pagasta
padomes sēdē un pieņem lēmums par to izpildes
organizēšanas kārtību.
65. Atbilde uz deputāta pieprasījuma jāsniedz trīs
darba dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai
nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz
ne ilgāk kā septiņu dienu laikā, par to paziņojot
iesniedzējam trīs dienu laikā no iesnieguma
saņemšanas.
66. Pašvaldības saistošos noteikumus triju dienu laikā
pēc parakstīšanas nosūta Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijai izvērtēšanai un
atzinuma sniegšanai. Par saistošo noteikumu
nosūtīšanu ir atbildīga Administratīvā daļa.
67. Pagasta padomes izdotos saistošos noteikumus
ne agrāk kā četras nedēļas un ne vēlāk kā
sešas nedēļas pēc to pieņemšanas publicē
biļetenā „Mūsu Ķekava”, kā arī pēc pozitīva
atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas izliek redzamā
vietā pašvaldības administrācijas ēkā Gaismas
ielā 19, k-9, Ķekavā. Likumā noteiktajā kārtībā
informācija par saistošo noteikumu pieņemšanu
tiek publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
68. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas, ja noteikumos nav noteikts
cits spēkā stāšanās laiks.
69. Uz saistošajiem noteikumiem par pašvaldības
budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem
nav attiecināmi šā nolikuma 67. punkta noteikumi.
Pašvaldības saistošie noteikumi teritorijas
plānošanas jautājumos stājās spēkā saskaņā ar
Teritorijas plānošanas likuma normām.
70. Pieņemtos saistošos noteikumus var lasīt Ķekavas
pagasta interneta mājas lapā www.kekava.lv
71. Ja pagasta padome ir pieņēmusi administratīvo
aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības
un intereses, tad šo personu informēšanai par
pieņemto administratīvo aktu pagasta padomes
priekšsēdētājs vai administratīvā akta projekta
izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā
pieņemšanu publicēt biļetenā „ Mūsu Ķekava”.

atteikt informāciju par pašvaldības budžeta
izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot
informāciju, kas ir komercnoslēpums. Atteikumu
informācijas pieejamībai jāpamato. Personai
ir pienākums rakstiski pamatot informācijas
iegūšanas nepieciešamību par budžetu un
noslēgtiem līgumiem.
74. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu
organizē Administratīvās daļas vadītājs. Tikai pēc
dokumentu reģistrēšanas ir atļauta to nodošana
tālāk pašvaldības administrācijas darbiniekam
vai pašvaldības institūcijai. Kārtību, kādā notiek
iesniegumu virzība pašvaldības administrācijas
struktūrvienībās un citās institūcijās, nosaka
pagasta padomes izdoti iekšēji normatīvi akti.
75. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības
vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams
sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem,
noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu,
dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus
reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi
attiecas uz rakstveida iesniegumiem.
76. Saņemot anonīmu iesniegumu vai iesniegumu,
kura noformējums neatbilst normatīvo aktu
prasībām, attiecīgā pašvaldības administrācijas
darbinieka pienākums ir to noteiktajā kārtībā
nodot reģistrēšanai un pēc reģistrēšanas
nodot atbildīgai amatpersonai izvērtēšanai par
tā tālāku virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums
atbilstoši kompetencei reaģēt uz iesniegumā
norādīto informāciju, pašvaldības administrācijas
darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, ar
rakstisku dienesta ziņojumu informē par to tiešo
vadītāju.
77. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās
pašvaldības institūcijas vai amatpersonas
pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos
gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas
pienākums. Persona pēc iespējas piedalās
informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.
78. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par
viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās
un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus
un precizējumus.

VII. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

79. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši
svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā,
šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos ar pagasta padomes
lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā
var tikt organizēta publiskā apspriešana. Publiskā
apspriešana jārīko par:
79.1. pašvaldības administratīvās teritorijas robežu
grozīšanu; 79.2. pašvaldības attīstības programmām
un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības
ie dzīvot ājus ; 79. 3. citie m no r matīvos ak tos
noteiktajiem jautājumiem.
80. Pagasta padome var pieņemt lēmumu rīkot
publisko apspriešanu par citiem jautājumiem,
kas nav minēti šā nolikuma 86.punktā, izņemot
jautājumus, kas ir citu publisko institūciju
kompetencē vai kuri ir saistīti ar:
80.1. pašvaldības administrācijas struktūru un iekšējo
darba organizāciju; 80.2. amatpersonu iecelšanas vai
atcelšanas un citiem personāla jautājumiem; 80.3.
attiecas uz konkrētu ﬁzisku vai juridisku personu,
it sevišķi administratīvu aktu; 80.4. valsts pārvaldes
funkciju īstenošanu 80.5. budžetu un nodokļu
maksājumu atbrīvojumiem.
81. Par publiskās apspriešanas rīkošanu, ne vēlāk
kā vienu mēnesi pēc rakstiska ierosinājuma
saņemšanas, pagasta padome var lemt :
81.1. pēc deputātu iniciatīvas, ar deputātu balsojuma
vairākumu, vai priekšsēdētāja iniciatīvas;
81.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;
81.3. pēc pašvaldības deputātu, pagasta padomes
priekšsēdētāja iniciatīvas; 81.4. citos likumā noteiktos
gadījumos. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā
apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti
VI. IEDZIVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU
(5%) no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā
IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pagasta padomē.
82. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir informatīvi –
72. Pagasta padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja
konsultatīvs raksturs.
vietnieki un izpilddirektors divas dienas nedēļā 83. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas
pieņem iedzīvotājus pašvaldības administrācijas
sarīkošanai, norāda:
ēkā Gaismas ielā 19, k-9, Ķekavā: pirmdienās no 83.1. tās datumu un termiņus; 83.2. paredzamā
plkst. 8.00 - 18.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00- jautājuma iespējamo formulējumu; 83.3. publiskās
19.00 (pārtraukums no 13.00-14.00).
apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;
73. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar pašval- 83.4. publiskās apspriešanas lapas formu; 83.5.
dības pieņemtajiem lēmumiem, izņemot tos, kas minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās
satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu
ar normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga uzskatītu par notikušu.
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VĒSTURES ALBUMS

PIEKTAIS GADS: JAUNĀS PAŠVALDĪBAS
Izmantojot Latvijas Valsts vēstures arhīva materiālus,
atgriezīsimies vēlreiz 1905. gada 30. oktobra mītiņā=tautas
sapulcē pie Doles pagastnama Ķekavā. Uradņiks Lapans tajā nav
piedalījies, taču no daudziem lieciniekiem uzzinājis, ka oratori
(runātāji) bijuši vairāki: students Vilis Leimanis, skolotāji Šmits,
Godelis un Pēteris Sēja, kā arī divi nepazīstami no Rīgas. Viņi
aicinājuši nomainīt likumīgās pagasta amatpersonas un policiju,
bruņoties cīņai pret valdības karaspēku; 17. oktobra Manifestā
solītās brīvības vērtējuši nevis kā Krievijas cara žēlastību, bet
gan kā tautas prasību izpildi; mudinājuši turpmāk nevis lūgt, bet
prasīt. Bet vēlāk, ierodoties soda ekspedīcijai, pagasta skrīveris
Pēteris Dzērve pratināšanā 1906. g. 3. februārī stāstījis, ka oktobra
beigās pie pagastnama bijis mītiņš (ap 1000 cilvēku). Blonds
runātājs no Rīgas stāstījis par Manifestu un skaidrojis, ka jāsasauc
Satversmes sapulce. Rīgas Politehniskā institūta students Vilis
Leimanis mudinājis nomainīt pagasta amatpersonas. Skolotājs
Jēkabs Godelis aicinājis dziedāt revolucionārās dziesmas, ko
visi arī darījuši. Pirmie divi savas runas beiguši ar saucieniem
“Nost patvaldību!”, bet Godels pēc ceturtās dziesmas aicinājis
visus iet iekšā pagastnamā, jo ārā bijis auksti. Tur runāts arī par
skolu pārkārtošanu. Pie tam oratori – kāds rīdzinieks, Godelis,
Šmits un beigās arī Pēteris Sēja - “papildināja viens otru un pat
strīdējās savā starpā.” Mītiņš sācies ap divpadsmitiem dienā un
beidzies pagastnamā ap astoņiem vakarā. Par šo sapulci vēlāk
pratināšanās stāstījuši vairāki mūsu novadnieki: gan DolesKatlakalna prāvā apsūdzētie, gan liecinieki.
Vidzemes gubernators, cerēdams panākt prātu nomieri nāšanu, 3. novembrī bija sasaucis Rīgas apriņķa pagastu
pārstāvju sapulci, lai skaidrotu oﬁciālo viedokli par 17. oktobra
manifestu. Taču pagastvecāko iesniegtās prasības liecināja par
pilnīgi pretējo. Sanākušie 117 amatvīri bija lēmuši, ka: 1) tūliņ
pat, rudenī, pagastos jāizdara vēlēšanās, pie tām pielaižot visus
pagasta iedzīvotājus, kas sasnieguši 21 g. v.; ievēlētie stātos
amatā bez kāda augstākās administrācijas apstiprinājuma un
viņus atlaist varētu tikai pati pagasta sabiedrība vai tiesa; 2)
visas pagasta valdes un tiesas grāmatas jāved vienīgi latviešu
valodā; 3) jāatceļ muižas policija; 4) jāatceļ patronāta tiesības
(t. i. tiesības muižniekam pārzināt vietējo baznīcu); 5) skolas
jānodod sabiedrības pārziņā, mācības pasniedzot mātes
valodā un pēc jaunas programmas; 6) jāslēdz krogi un alkohola
monopoltirgotavas; 7) jāatceļ kara stāvoklis un pastiprinātā
apsardzība un jāatsauc karaspēks; tāpat arī jāpanāk plaša
pašvaldība (autonomija) Baltijas guberņās; un, lai visas šī
reformas veiktu, visdrīzākā laikā jāsasauc Satversmes sapulce
uz vispārējas, vienlīdzīgas, tiešas un aizklātas vēlēšanas
pamatiem. Tas jau bijas dumpis! “Gubernators piekodināja
visiem iet mājās un nomierināt pagastu iedzīvotājus. Ja miera
nebūšot, tikšot ieviests kara stāvoklis un nevaldīšot vis vairs
viņš, gubernators, bet kara gubernators.” [“Dienas Lapa”, 1905.
g. 5. nov.]. Šādos apstākļos Doles pagastnamā 6. novembrī
notikusi nākamā sapulce. Uradņiks (policijas kārtībnieks)
Lapans gan nav tajā piedalījies, taču ir bijis pietiekami
informēts, lai ziņotu par pieņemtajiem lēmumiem. Piemēram:
atcēla līdzšinējās amatpersonas un policiju; lai izrādītu bruņotu
pretestību valdības karaspēkam, izveidoja miliciju (500 bruņotu
zemnieku), atsevišķi nodrošinot arī policejisko uzdevumu
veikšanu (Lapans nosaucis 21 uzvārdu); nolēma grāmatvedībā
un lietvedībā pāriet uz latviešu valodu, slēgt vīna tirgotavas un
krogus. Tai pat vakarā pie Lapana Floretes pusmuižā (kur tagad
Āres un Muižnieki) ieradusies “milicijas deputācija”: Jēkabs
Godelis, Indriķis Sēja, Fridrihs Leimanis un Ludvigs Damalts,
lai paziņotu, ka viņš, Lapans, noņemts no amata un viņam
jādodas prom no pagasta. Lapans neesot vis tūliņ paklausījis,
bet gan kādu laiku vēl palicis, lai novērotu notiekošo un par to
ziņotu žandarmērijai. Tomēr drīz vien devies uz Rīgu, lai šad tad
iegrieztos savos pārraugāmajos pagastos (Doles un Katlakalna),
izmantojot gan zemesceļu, gan kuģīti “Dahlen”, uz kura
gadījušās vairākas sadursmes. Dumpīgie zemnieki Lapanam
pārmetuši spiegošanu, prasījuši atdot ieročus, neklausīšanas
gadījumā piedraudot iemest Daugavā. Lapans paguvis
paglābies uz komandtiltiņa pie kapteiņa Kaspara Berga.
Katlakalna pagasta vietnieku pulka kārtējā sapulce
bijusi 7. novembrī, un tās pieņemtie lēmumi visumā atbilst
Rīgas apriņķa pašvaldību pārstāvju sanāksmes lēmumiem

Kuģīša “Dahlen”
kapteinis
Kaspars Bergs;
pie viņa uz
komandtiltiņa
paglābās
uradņiks
Lapans.

V. Strazdiņas
reprodukcijas
no L. Gailes
arhīva.

Kuģītis “Dahlen” piestātnē pie Vimbukroga. Uz kuģīša
klāja 1905. gada novembrī daži karstgalvji mēģināja
atbruņot uradņiku Kārli Lapanu. Dāv. S. Rubene.
Pagastvecākais Jēkabs Svīkuls, viņa palīgi Jānis Pundiņš un
Jānis Reinbahs, kā arī 12 vietnieki (t. sk. Jēkabs Godels, Jēkabs
Ķilpe, Kārlis un Augusts Dzelskalni, Pēteris Lamberts u. c.)
vienbalsīgi nolēmuši: uzdot protokolu un vietējo lietvedību
vest latviski un kopiju neiesniegt zemnieku lietu komisāram;
sprieduši arī par nodokļu sadalījumu 1906. gadam. Jau pēc
dažām dienām Rīgā sācies Tautskolotāju kongress, kas ilga
vairākas dienas (10.–15. nov.). Tas bijis kupli apmeklēts: ap
1000 skolotāju un 500 citu dalībnieku. Trešajā dienā uzstājies
Rainis, runādams par pašvaldībām un to pārveidošanu uz
demokrātiskiem pamatiem.
Skolotāju kongress vēl ritēja pilnā sparā, kad 13. novembrī
Katlakalna pagastnamā notika tautas sapulce: “Tika pārrunāti
vispārējie Krievijas un pagasta pašvaldības jautājumi un
pieņemtas pazīstamās sociāldemokrātiskās rezolūcijas. Nāca
dienas gaismā arī dažu veco pagasta amatu vīru pārkāpumi.“
Pārrunāja arī skolas jautājumu. Pēc tam “pieņēma arī
rezolūciju, ka drīzā laikā jāpārvēl pagasta amata vīri un ka no
13. novembra sākot visiem krogiem un monopoliem pagasta
robežās jābūt slēgtiem. Ievērojot to, ka vietējais uradņiks jau
minētais Lapans] nav izpildījis savu tiešo kārtības uzrauga
uzdevumu, bet vairāk nodarbojas ar “sociālistu” ķeršanu,
sapulce nolēma, ka viņš no pagasta izraidāms, bet par
iedzīvotāju dzīvības un mantas drošību gādās paši pagasta
locekļi – dibinādami “pašaizsardzības patruļas”. [“Dienas Lapa”,
1905. g. Nr. 259]. Domājams, ka Jēkabs Godelis (būdams gan
skolotājs Doles pagasta Pulkarnē, gan Katlakalna pagasta
vietnieku pulka loceklis) šai sapulcē piedalījies, kaut arī Rīgā vēl
turpinājās skolotāju kongress. Domājams, ka viņš piedalījies arī
nākamajā sapulcē 15. novembrī, kad Katlakalna pagastnamā
bija pulcējušies “māju īpašnieki, rentnieki un vispār šī pagasta
zemes gabalu lietotāji, kas tos ņēmuši no Rīgas pilsētas valdes
kā vietējās Mazjumpravmuižas īpašnieka”. Pagastvaldei tika
pieprasīts, lai protokolu grāmatā tiktu ierakstīti sapulces
lēmumi un prasības. Piem., neatzīt tagadējo Rīgas pilsētas
domi un tās iestādes; neveikt nekādus maksājumus, līdz tiek
ievēlēta jauna dome; atteikties pildīt ceļu u. c. klaušas, līdz tās
atbilstošā apjomā tiktu izdalītas arī muižām; atzīt, ka medību
tiesības pieder arī zemniekiem (gan zemes īpašniekiem, gan
rentniekiem) viņu zemes gabalu robežās u. tml. Par kongresa
delegātiem ievēlēja Jēkabu Godeli, Jāni Gulbi un Paulīni Vāveri.
Vidzemes un Kurzemes pagastu delegātu kongress (dēvēts arī
par Zemnieku kongresu) notika Rīgā 19. un 20. novembrī. Otrajā
darba dienā apsprieda nākošās pašvaldības projektu: pagasta
pilna sapulce ievēl rīcības komiteju (locekļu skaits vismaz pieci;
un tā ir tikai pagaidu institūcija, kas darbosies, līdz tiks sasaukta
Krievijas Satversmes sapulce un pēc tam Centrālbirojs sasaucis
Rīgā Latviešu Pagastu Satversmes sapulci), kā arī pagasttiesu,
kurai uzdots spriest pēc labākās sirdsapziņas, neturoties pie
veciem likumiem un vecās administrācijās pavēlēm. Tika
norādīts, ka gubernators jāignorē, bet ievēlētajām institūcijām
jādarbojas atbilstoši pagasta sapulces lēmumiem. Rīcības
komitejai no vecās pagastvaldes jāpārņem naudas līdzekļi;
jāalgo skolotāji, rakstvedis un pati komiteja; jāuzrauga skola,
kurā mācības jānotur pēc jaunās programmas; jāsadala
iedzīvotājiem nodokļi un tie jāievāc; jāapgādā nabagi; jāuzlabo
kalpu stāvoklis; jāraugās, lai tiktu pildīti sapulces lēmumi par
krogu u. tml. slēgšanu; jārūpējas, lai muižnieki neizcērt vietējos
mežus; jāizbeidz muižnieku kārtas priekšrocības uz medību un
zvejas tiesībām; jāgādā par pagastu pašaizsardzību: gan pret
huligāniem, zagļiem un laupītājiem, gan karaspēku utt. Rīcības
komitejām jāsazinās savā starpā un ar ievēlēto Centrālbiroju.
Pilnsapulces jāsasauc un Rīcības komitejas jāievēl, vēlākais,
līdz 10. decembrim. “Pēc atvadu runām delegāti, skaitā ap
1000, brīvības dziesmām skanot atstāja zāli,” vēstī tolaiku
prese. [“Baltijas Vēstnesis”, 1905. g. Nr. Nr. 247.-252.]. (Piebilde:
Vidzemes guberņas latviešu daļā tika izveidotas 203 Rīcības
komitejas, tas ir 95% pagastu; bet Rīgas apriņķī – visos 49
pagastos.) Tas jau bija pavisam nopietni. Vidzemē notika streiki,
lai atvairītu 24. novembrī izsludinātā karastāvokļa ieviešanu.
Ļaudis jutās apdraudēti, izplatījās baumas par “melno sotņu”
un tās briesmudarbiem. Kaujinieki gādāja ieročus, atņemot
tos muižu pārvaldniekiem, mežsargiem u. c., tika baumots,
ka tie arī pirkti, izmantojot Pulkarnes Labdarības biedrības
uzkrājumus; notika šaušanas apmācības.
Doles pagastā Rīcības komiteja ievēlēta 11. decembra
sapulcē aizklātā balsošanā. Pratināšanā 1906. gada 17. janvārī
pagasta rakstvedis Pēteris Dzērve liecina: “(..) revolucionārājā
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komisijā tika ievēlēti: 1) skolotājs Pēteris Sēja, Kuģu saimnieka
dēls, 2) Jānis Vīķis no Taurītēm 3) skolotājs Hristofors Šmits,
dzīvojošs Pulkarnes skolā, 4) Mārtiņš Berkmanis, dzīvojošs
Lejas Ķivutos, 5) Mārtiņš Stūrītis, dzīvojošs paša mājā Doles
salā, 6) Mārtiņš Stūrītis, dzīvojošs Klaņģos, godīgs cilvēks, 7)
Juris Simenovs, Beitiņu saimnieks. (..)”.
Katlakalna pagastā pēdējais mītiņš=tautas sapulce
notika 15. decembrī: revolucionārām dziesmām skanot, no
pagastnama iznesa un iznīcināja cara ģimenes portretus; bez
tam – par spiegošanu un nodevību tika piespriests un izpildīts
nāves sods policijas desmitniekam Miķelim Stendzeniekam.
(Kā vēlāk izrādījās, šai tautas sirdsapziņas tiesas dienā ticis
izsludināts kara stāvoklis, un tam bija būtiska nozīme, iztiesājot
t. s. Doles-Katlakalna kaujinieku prāvu – pēc kara laika
likumiem). Taču ar ievēlēto Rīcības komiteju esošā pašvaldība vietnieku pulks - nolēma nerēķināties. Pēc dažām dienām (20.
decembrī) notikusi sēde, uz kuru ieradies pats pagastvecākais
Jēkabs Svīkulis, divi viņa palīgi un astoņi (no 15) vietnieku
pulka locekļi: Augusts, Jānis un Kārlis Dzelskalni, Mārtiņš Cinīts,
Mārtiņš Grope u. c. Apstākļos, kad idejas vārdā tika vērsti ieroči
pret pašu pagasta iedzīvotāju (M. Stendzenieku), atņemot
viņam dzīvību – bija liela uzdrīkstēšanās palikt pie savas
pārliecības un pieņemt lēmumu: “Apspriežot jautājumu, ja
gadījumā jaunievēlēta Rīcības komiteja, kura it kā esot ievēlēta
vispārējā, vienlīdzīgā un aizklātā balsošanā, prasītu, lai pagasta
valde nodod tai sabiedrisko īpašumu, naudas summas,
vērtspapīrus un pagasta arhīvu, - kaut arī nav pilntiesīgā skaitā,
taču lietas svarīguma dēļ lēmumu pieņemt, un tas ir: neatdot.”
Tieša sadursme starp abām vietējām varām tomēr nenotika.
Tikai pirms pašiem Ziemassvētkiem pie pagstvecākā Jēkaba
Svīkuļa atnākuši desmit bruņoti vīri, tostarp J. Godelis. Teikuši,
ka viņš no pagastvecākā pienākumiem atbrīvots, un prasījuši
atdot kancelejas skapja atslēgas, ko viņš, Svīkulis, nav devis.
Arī likumīgais Doles pagastvecākais Mārtiņš Leimanis
revolucionāro kustību nepieņēma, kaut arī viņa brālis ar abiem
dēliem bija tās aktīvi dalībnieki. Pieredzējušais amatvīrs Rīcības
komitejas vēlēšanu sapulci vēlāk, pratināšanā, raksturojis kā
haotisku: sanākuši puišeļi, visi runā un neviens neklausās, neko
nevar saprast, notikusi aizklāta balsošana, bet rezultāti nav
pasludināti. Pēdējo apgalvojumu var arī apšaubīt: iespējams,
ka Leimanis tīšuprāt atrunājās un nenosauca uzvārdus,
negribēdams kaitēt saviem pagastļaudīm (rakstvedis Pēteris
Dzērve taču tos nosauca, - sk. augstāk). Bet arī sevi vajadzēja
pasargāt no cara varas represijām, tādēļ labāk bija teikt: neko
nezinu, uz mītiņiem negāju, bet arī savu amata pienākumu
pildīšanu nepārtraucu…

Skolotāja
Paulīne Vāvere;
1905. gada
15. novembra
tautas sapulcē
Katlakalna
pagastnamā
ievēlēta par
pagastu
pārstāvju
kongresa
delegāti.

V. Strazdiņas
reprodukcijas no
L. Gailes arhīva.
Tikmēr daudzviet Latvijā jau risinājušies dramatiski
notikumi, kuros dzīvību zaudē daudz cilvēku, piem., Tukumā,
Ropažos. Kopš decembra vidus avīzēs arvien biežāk parādījās
ziņas par karaspēka darbību; arī pavisam tuvu – Dreiliņos,
Olainē. Bet avīze “Balss” savā pēdējā 1905. gada numurā vēstīja
lasītājiem, ka ģenerālgubernators savas pilnvaras Vidzemē
nodevis ģenerālim Orlovam – savus asiņainos darbus sāk soda
ekspedīcija. Bet mūspusē Rīcības komitejas pagastos ievēlētas
un darbojas. “Sāka darboties rīcības komiteja. Vispirms tā
pārkārtoja pagasta nodokļus: atcēla galvasnaudu un izstrādāja
nodokļu sistēmu pēc ieņēmumiem. [..] ņēma savā pārziņā
muižas mežus, izstrādāja un realizēja noteikumus malkas
un būvmateriālu nodošanai pagasta iestāžu vajadzībām un
iedzīvotājiem. Mūsu kaujas družina rīkoja šķūtis, un arī mēs
paši piedalījāmies malkas izvešanā skolai, pagasta namam un
nespējnieku namam. Nekavējoties vajadzēja uzlabot pagasta
nespējnieku apgādi. Nespējnieku jeb “nabagu” mājā bija ap
20 cilvēku. [..] Kamēr vēl nebija nokārtots nodokļu un līdz ar
to pagasta ienākumu jautājums rīcības komiteja izdeva atļauju
produktus nespējnieku uzturam ņemt no muižas. Tādejādi
visvairāk aizmirstie un nomāktie pagasta ļaudis – nespējnieki
pirmie sāka baudīt revolūcijas augļus,” tā savās atmiņās raksta
Šļūku saimnieka dēls Jānis Kalniņš.
Lietišķs ikdienas darbs, vai ne? Pie tam ar nākotnes domu:
pārkārtot, uzlabot, attīstīties, pastāvēt. It kā viss notiek. Taču,
izrādās, viss jau ir beidzies. Vēl tikai decembra pēdējā nedēļa,
pavadīta baisās gaidās ... Bet par to turpmāk.

Velta Strazdiņa,
Ķekavas novadpētniecības muzeja speciāliste

SPORTS

SKOLAS

Bērnu drošībai

Sportojošo ģimeņu spiets – 2005
nolikums
MĒRĶIS
Popularizēt aktīvu dzīves veidu Ķekavas pagastā. Aicināt kopā sportojot gribošās
ģimenes.

LAIKS UN VIETA
2005.gada 5. novembris Ķekava, sporta komplekss. Iebraukšana un reģistrācija 5.
novembrī no plkst. 9.00-10.00 Ķekavas sporta kompleksā.

DALĪBNIEKI
Piedalās sportot gribošās ģimenes = vecāki + bērni. Sastāvā min. 3 cilvēki (viens
no tiem vecāks), maksimālais skaits nav ierobežots.

SACENSĪBU VEIDI
• Basketbols
• Florbols
• Futbola sitieni
• Šautriņas
• Stafete u.c. (sporta veidi var tikt mainīti)

APBALVOŠANA
Pasākuma noslēgumā tiek apbalvotas visas ģimenes, 1.-3.vieta saņem kausiņus.

NOSLĒGUMS

Attēlā: „Ceļu skolas” mācību stunda uz Pļavniekkalna ielas.

5. novembrī plkst.20.00 Ķekavas kultūras namā notiks atpūtas vakars ar
uzvarētāju apbalvošanu, dažādām atrakcijām, dejošanu un citām lustēm.
K ATRAI ĢIMENEI LĪDZI JĀŅEM MAZA BALVIŅA –
DĀVANIŅA (3–5 LS ). ATPŪTAS VAKARAM- GROZIŅŠ.
PIETEIKŠANĀS LĪDZ 3. NOVEMBRIM.
SĪKĀKA INFORMĀCIJA: TEL. 7936001(VAKAROS) VAI 9636035 SARMĪTE

Pļavniekkalna sākumskola ir viena no
tām mācību iestādēm, kas savu audzēkņu
drošībai vienmēr pievērsusi lielu uzmanību.
Arī šoruden jaunais mācību gads sākās ar
vairākiem šai tēmai veltītiem pasākumiem,
kuri tika rīkoti pēc skolas administrācijas
iniciatīvas. Atraktīva, bet tajā pašā laikā
izglītojoša bija pusgadu rindā gaidītā tikšanās
ar ļoti populārās „Hansa Līzinga Ceļu skolas”
instruktoriem, kas mācīja bērniem pareizi
pārvietoties uz ielām un ceļiem. Mazie
nevis tikai uzklausīja satiksmes noteikumu
prasības, bet arī uzskatāmi pārliecinājās un
paši analizēja, kāpēc ir svarīgi, piemēram,
pārvietoties pa ceļa kreiso pusi un kas var
atgadīties, ja to neievēro.

Vairāk, nekā cerēts!

Savukārt Ķekavas municipālās policijas
jaunākā inspektora Gundara Dzeņa vadībā
notika praktiskas apmācības, kā rīkoties
ugunsgrēk a gad ī jumā , un vis a skolas
kolektīva evakuācijas „ģenerālmēģinājums”.
Atsevišķa nodarbība šajos jautājumos notika
pedagogiem.
Skolas audzēkņi ir noskatījušies arī ﬁlmu
„Lai dzīvo bērni” un veidojuši tēmai atbilstošus
darbus. Bez tam visi iesaistījušies projektā
„Topošā gāzes inspektora gāzes žurnāls”,
kurā ierakstus veic kopā ar vecākiem un pēc
uzdevuma izpildes saņems izglītota gāzes
lietotāja apliecību.

GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

REKLĀMA

Futbola sezona Latvijā tuvojas noslē gu mam. Lielākajai daļai jauniešu komandām jau ir
noskaidroti uzvarētāji. FK Auda/Limbažu sporta skolas jauniešu U-12 un U-15 vecuma B grupas
futbolisti piedalījās ﬁnālspēlēs par iekļūšanu A grupā. U-15 grupas ﬁnāls notika Staicelē, kur
sacentās piecas komandas. Mūsu jaunieši šajās spēlēs neparādīja labāko sniegumu, jo pie
šī vecuma spēlē gadu un pat divu gadu jaunāki spēlētāji. Līdz ar to visu sezonu un arī tagad
spēlētājiem ir ļoti liela slodze. Tomēr labi, ka ir dažādu spēļu prakse. Visas ﬁnālspēles aizritēja ļoti
līdzvērtīgi, un pat līdz pēdējai spēlei nebija zināms B grupas uzvarētājs, par kuru beigās kļuva
FHK Liepājas Metalurga komanda. Otrajā vietā FS Daugava, kuri piedalīsies pārspēlē ar A grupas
septītās vietas ieguvēju. Mūsu zēni palika ceturtajā vietā.
U-12 B grupas ﬁnāli notika Daugavpilī. Mūsējiem pietrūka vienas uzvaras, lai tiktu līdz
pārspēlēm par iekļūšanu A grupā. Šajā vecuma grupā komandai bija mērķis iekļūt A grupā, bet
tomēr pietrūka vai meistarības vai veiksmes, un kopvērtējumā zēniem 3. vieta.
U-14 komanda šogad, kā zināms, pirmoreiz spēlēja Latvijas čempionāta virslīgā. Jāuzteic
visas sezonas starts, jo šajā vecuma grupā ir ļoti spēcīgas komandas. Pēc no li ku ma četras
labākās komandas pēc pamatturnīra spēlēm izspēlē vēl divus apļus. FK Auda/Limbažu sporta
skolas komandai vēl ir atlikusi viena spēle, bet tā vairs nevar izmainīt vietu sadalījumu turnīra
tabulā. Šajā noslēguma etapā, ļoti svarīgās spēlēs, uzvarējām savus sekotājus FK Ventspils
un nospēlējām neizšķirti ar Volvo ŠFS. Esam izcīnījuši Latvijas čempionātā 3. vietu. Ar ļoti
spēcīgajām JFC Skonto (1.vieta) un Volvo ŠFS (2.vieta) nevaram gūt uzvaras, bet varam aizvadīt
ļoti līdzvērtīgas spēles. Esam apsteiguši pastāvīgās virslīgas komandas, kā FK Ventspils, FHK
Liepājas Metalurgs un Daugavpils IP BJSS. Pirms sezonas gaidījām ļoti grūtas spēles spēcīgā
konkurencē, tomēr izdarot secinājumus, esam daudz guvuši treniņos un nometnēs, un ir jūtama
komandas izaugsme. Jāatgādina, ka pavasarī Tartu turnīrā divās vecuma grupās izcīnījām divas
2.vietas, zaudējot tikai Igaunijas čempioniem. Tad turnīrā Volvo Truck Latvia Cup U-14 vecuma
komanda arī ieguva 2.vietu, aiz sevis atstājot Latvijas labākās komandas (JFC Skonto un Volvo
ŠFS), zaudējot tikai Maskavas „Dinamo” komandai. Zviedrijā Forwarden Cup 2005 arī U-14 zēni
ļoti līdzvērtīgās spēlēs ierindojās 3.vietā.
Pie iesāktā nedrīkst apstāties, jo šie zēni ir ar perspektīvu pēc dažiem gadiem spēlēt Audas
pieaugušo komandā. Jau šogad ļoti laba debija 1.līgas (pamata vārtsarga traumas dēļ) divās
spēlēs izdevās vārtsargam Elvijam Putniņam, kuram ir tikai 14 gadi. FK Audas 1.līgas spēlē ar
FK Rīga (1.līgas komandas vietā spēlēja virslīgas komanda), pretiniekam Elviju pārspēt izdevās
tikai vienreiz, un tā bija spēcīgi sista, vārtsargam netverama bumba. Otrajā spēlē aizsargu
nesaprašanās dēļ tika ielaistas divas bumbas.
Nākamajā gadā Audas bāzes vieta būs Ķekavā, kur ir jaunais sintētiskais futbola laukums.
Sezonas vērtēsim un paldies gan vecākiem, gan komandas atbalstītājiem teiksim noslēguma
pasākumā decembrī.

MAIRA MIHELSONE

ĪSZIŅAS
Boulings. Rīgas rajona sporta spēlēs boulingā Ķekavas pagasta komanda (Andris Šarko,
Toms Blate, Līga Teikmane un Dace Cīrule) izcīnīja 9. vietu.
17. oktobrī „Zelta boulinga hallē” Ķekavas pagasta sacensībās boulingā kungu konkurencē
godalgotas vietas ieguva: 1. vieta – Guntars Beisons, 2. vieta – Kaspars Milersons, 3. vieta –
Oskars Gorbunovs; dāmu konkurencē 1. vieta Ilze Gorbunova, 2. vieta – Laura Kauliņa, 3.
vieta – Dace Cīrule.
Roku cīņa. Salaspils kausā roku cīņās Kaspars Gargurnis ieguva 2. vietu, Andris
Undzēns – 2. vietu.

Sertiﬁcēta arhitekte INESE ABIKA.
Projektēju: dzīvojamās, sabiedriskās un dārza mājas; pirtis;
ēku un dzīvokļu rekonstrukcijas; izpildprojektus – būvju legalizāciju.

„Ķekavas kodols” Nākotnes iela 2, Ķekava.
Mob. tālr. 9358846, Tālr. 7936595.

LINDA ZAĶE
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APSVEIKUMI

SLUDINĀJUMI, REKLĀMA

Debesis aiztur elpu:
Bērniņš ir piedzimis.
Ar viņu pasaules telpā
No gala iesākas viss.

PĒRK senlaicīgus priekšmetus, kara laika armijas simboliku,
monētas, sudrabu. Tālr. 6404141.

(M. Misiņa)

MEKLĒJAM mīļu auklīti – pensionāri. Lūdzu zvanīt pa tālr.
9816883.

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
jaundzimušos mazuļus

MEKLĒJAM auklīti ar pieredzi gadu vecam puisītim (darbs
no decembra vidus, pilna darba diena). Tālr. 6451999.

KITIJU PAULU ROMANOVSKU,
VIKTORIJU DUNDURI,
SIGNI SVĀRPSTONI,
IVARU SVĀRPSTONU,
MĀRTIŅU REINIKU,
MARTU KARIŅU,
RENĀRU KLĀVU APINI,
JĀNI JĒKABSONU,
ALISI ZEMZĀLI,
DĀRTU ZEMZĀLI,
ANNIJU SILDARI,
RALFU KRISTERU LIPŠĀNU

PRIVĀTSKOLOTĀJA ar lielu pieredzi pasniedz angļu valodu
sākumskolas un pamatskolas skolēniem. Nodarbības notiek
vakaros. Lūdzu zvanīt pa tālr. 9816883.
CEĻU KOKA KARKASA MĀJAS. Palīdzu ar materiāla sagādi. Ir
liela pieredze koka darbos.
Tālr. 9459942, Arnis.

Tālr./fakss 7286102
Mob. tālr. 9620001

PIEDĀVĀJU IESPĒJU, strādājot mājās, nopelnīt. Darbs ar mālu
(nelielu izstrādājumu veidošana). Bezmaksas apmācība.
Sīkāka informācija pa tālr. 7957473, 9265723. Inta.

e-pasts: alkol@apollo.lv

www.alkol.lv

SIA „BALOŽU CELTNES” PIEDĀVĀ DARBU

un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta padome.

VEICAMIE DARBI :
• PAMATU TAISĪŠANA UN TO IEBETONĒŠANA;
• AEROC SIENU LĪMĒŠANA;
• VAR STRĀDĀT AR EKSKAVATORU, KĀPURNIEKU VAI SMAGO MAŠĪNU; KĀ ARĪ MEKLĒ
PALĪGSTRĀDNIEKUS.
• IR KOPMĪTNES. IR IESPĒJA ARĪ APMĀCĪT.
BALOŽI, R ĪGAS RAJONS, BALTĀ IELA 1
TĀLR. 7 917105; 9 282 270; 6 350 053.

Ir dzīvots,
Ir strādāts,
Ir mīlēts un smiets,
Daudz gādāts,
daudz prātots,
laiks zemē nav liets.
Ir sapņots,
ir cerēts,
ir daudzviet jau būts.
No visa pa druskai
ir dzīvojot gūts.
Te pavardā ugunskurs
kvēlojošs kurts,
te sapnis par dzīvi
ir nākotnei burts.

PĒRK vēstures muzeja ierīkošanai senus lauku sētas
sadzīves priekšmetus – mēbeles, darbarīkus, apģērbus utt.
Tālr. 9633722, 9622722.
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

(V. Kokle – Līviņa)

Sirsnīgi sveicam zelta kāzās
AINU un GUNĀRU POIŠUS,
MIHALĪNU un BROŅISLAVU
UTINĀNUS!
Ķekavas pagasta padome
Pensionāru padome

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Ķekavas ambulancē
Gaismas ielā 15 atvērts jauns

KOSMĒTISKAIS KABINETS,
kur veic sejas un ķermeņa procedūras
• sejas tīrīšana, procedūras ar AHA, • masāžas, • maskas, • vaksācija, •
uzacu un skropstu ķīmiskā krāsošana, • auskaru iešaušana ar pistoli).
Kosmētiskās procedūras
tiek veiktas ar ﬁrmas ACADEMIE (Francija) kosmētiku.
Kabinetā strādā kosmētiķe IVETA. Tālr. 9617236.

Tālr. 9175622. Egons.

LĪDZJŪTĪBA

DARĪJUMI AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU –
PIRKŠANA, PĀRDOŠANA, NOMA

Viss klusi aizgājis,
Viss veikts, viss vītis!
Pie sētas atspiedies,
Raud rudenītis.

SIA „EURO ARTI”.
VAJADZĪGI
STRĀDNIEKI CES,
ir transports.
Tālr. 7935823, 7935821.

INDIVIDUĀLĀ PRAKSE

(Aspazija)
Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
JĀŅA ADIJĀNA,
ANITAS ANTONIŠĶES,
ANDREJA USTIMČUKA,
IVANA JURČENKO,
MĀRTIŅA REINIKA,
NIKOLAJA RATNIEKA,
VERAS ROZES,
ELMĀRA HARALDA BAUMAŅA,
SKAIDRĪTES RUDZUTAKAS,
ELMĀRA ZELMEŅA
aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.

ILZE BRIEDE

MĀRIS BRIEDIS

Mob. 6899294

mob. 9123705

e-mail: ilze.briede@navigator.lv maris.briedis@navigator.lv

Bezmaksas konsultācijas.
Adrese: Ķekava, Nākotnes iela 2, Ķekavas kodols, 2. stāvs
Tālr./fakss 7937509.

VAJADZĪGS GALDNIEKS
darbam galdniecībā
Valdlaučos.
Tālr. 9247201

ATSĀKUSI DARBU
VEĻAS MAZGĀTAVA.
Veļas mazgāšana
Dažādu apģērbu gludināšana
Aizkaru, pārklāju mazgāšana
Segu, pledu mazgāšana
Ķīmiskā tīrīšana
Mazgājat mājās, gludiniet pie mums
Būsiet mīļi gaidīti mūsu veļas mājā
Ķekavā, Gaismas ielā 17.
Tālrunis 7937186.

P

amēģiniet vienreiz – un sapratīsiet, cik
ietaupīsiet laiku un naudu!

Darba laiks:
darbdienās no pulksten 9 līdz 19,
sestdienās no pulksten 10 līdz 16,
svētdiena brīva.

ekavas pagasta interneta måjas lapa: www.kekava.lv
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