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NOTIKUMS

Ķekavas Goda grāmata – 2005
Pamatojoties uz pagasta iedzīvotāju ierosinājumiem, šogad Ķekavas Goda grāmatā ierakstīti:
AIJA TRAUBERGA – par ieguldījumu Latvijas un Vācijas
tautu draudzības stiprināšanā un abu tautu kultūras tradīciju
popularizēšanā, būtisku
veikumu pagasta sabiedriskās dzīves veidošanā. A.
Trauberga ir vācu valodas
skolotāja un ieguvusi cieņu ar nesavtīgu darbu,
stingrām prasībām pret sevi un saviem skolēniem.
Sadraudzības biedrī bas aktīviste. 1998.
gadā saņēmusi Bordeshol mas Goda pilsoņa
nosaukumu.

MARUTA IKASA – par ieguldījumu bērnu muzikālajā
audzināšanā. M. Ikasa ir klavierspēles skolotāja, Ķekavas
mūzik as
sko las
dibināšanas entuziaste, bērnu vokālā
ansambļa «Cīru lītis» dibi nā tāja un
ilg gadēja vadī tāja.
Ieguvusi cie ņu ar
savu mīlestību pret
bēr niem un mū ziku, pacietību un
ne atlaidību, aktīvu
iesaistīšanos pagasta
sabiedriskajā dzīvē.

JĀNIS GRIGALIS – par ieguldījumu latviešu tautas
mūzikas popularizēšanā. J. Grigalis ir diriģents un pedagogs,
vairāku muzikālo kolektīvu – jauktā vokālā
ansambļa, vīru kora
«Ķekava», jauktā kora
«Mozaīka»,
lauku
ka pe las dibinātājs.
«Mo za ī ka» sekmīgi
darbojas jau 26 gadus.
Ieguvis cieņu ar savu
nenogurstošo darbu,
muzikālo tradīciju stiprināšanu, aktīvu iesaistīšanos pagasta dzīvē.

17. novembrī Ķekavas kultūras namā notika svinīga Goda grāmatas šī gada laureātu godināšana.

Iedegsim gaismu
logos un sirdīs!

Konkursa “Sakoptākā sēta
Ķekavas pagastā 2005.gadā»
uzvarētāji
1. ZEMNIEKU SAIMNIECĪBU GRUPĀ
Goda nosaukums «Sakoptākā
zemnieku saimniecība 2005» un
prēmija piešķirta m. «Jaunsaulītes»
– Sandra Kraševska.
NAUDAS BALVAS UN ATZINĪBA
Juritai Rukmanei, m. «Kalpaki»,
Mārai Gikavijai, m. «Vilciņi»,
Sandrai Meijerei, m. «Mundri»,
Mārtiņam Švalkovskim, m. «Stādiņi»,
Silvijai Čačkai, m. «Bitenieki»,
Hermīnei Brigmanei, m. «Brasliņi».
2. LAUKU SĒTU GRUPĀ
NAUDAS BALVAS UN PATEICĪBA
Skaidrītei Šendo, m. «Airītes»,
Tamārai Fogelei, m. «Putriņas».
NAUDAS BALVAS UN ATZINĪBA
Teiksmai Vilčukai, m. «Bergi,»
Ārijai Jēkabsonei, m. «Lejaskalniņi,»
Pēterim Jansonam, m. «Imuļi».
3. INDIVIDUĀLĀS APBŪVES GRUPĀ
Goda nosaukums «Skaistākais
diždārzs» un prēmija piešķirta m.
«Dainas» – Daina Zozuļa.
NAUDAS BALVAS UN PATEICĪBA
Dzintrai Gavarei, m. «Miesta Pinči»,
Aivaram Platacim, Meža iela 2,
Antonam Līvmanim, Niedru iela 9,
Uldim Alpam Lūkam, Vārpu iela 9,
Jēkabam Teko, Atmodas iela 4,
Jānim Kramam, m. «Krami»,
Lidijai Gulbei, Nākotnes iela 18.
NAUDAS BALVAS UN ATZINĪBA
Jurim Aperānam, Magoņu iela 20,
Aivaram Lambertam, Liepu iela 1,
Aivaram Valdmanim, m. «Kauguri».
4. UZŅĒMUMU GRUPĀ VEICINĀŠANAS BALVAS
SIA «Dainese»,
SIA «VP Market Latvija»,
SIA «Sarmzeme»,
SIA «VētraVD»,
SIA «KANO–P».

5. BALKONU GRUPĀ PATEICĪBA UN BALVAS
Astrīdai Altmanei, Valdlauči m.
5., dz.33,
Irēnai Vanzovičai, Valdlauči m.
5., dz. 68,
Marijai Tuncai, Gaismas iela
19 k.12., dz. 23,
Birutai Žeimotei, Nākotnes iela
36/14 dz. 83,
Aigai Āķītei, m.»Tērces» dz.34.
6. PAR SKAISTIEM UN SAKOPTIEM DĀRZIEM
IZTEIKT ATZINĪBU AVĪZĒ «MŪSU ĶEKAVA»:
Anitai un OjāramTīsiņiem –
m. «Misas»,
Pēterim un Uldim Jansoniem –
m. «Brāķeri»,
Inesei un Ivaram Kukļiem –
m. «Ratnieki»,
Lonijai Ozoliņai – m. «Rožlejas»,
Sarmītei un Uldim Mackevičiem –
m. «Palejas»,
Vitai un Rolandam Mikitanoviem
– Niedru ielā 5,
Regīnai un Ingusam Grīniem –
Upes ielā 2,
Valdai un Frīdriham Lindenbergiem
– Pūpolu ielā 12,
Ausmai un Kārlim Brentēm –
Aveņu ielā 21,
Ķekavas ev.–lut. baznīcai par avotiņa
sakopšanu,
SIA «Co Priedes»,
par skaisti noformētu logu:
Anitai Drozdovskai – Gaismas iela
19 k.7, dz. 76.
PAR SKAISTIEM BALKONIEM :

Vilmai un Jānim Juhņēvičiem –
Gaismas iela 19, k.13.dz.49.,
Imantam Romonosam –
m. «Tērces»dz.30,
Anitai Jaunliniņai – m. «Saulstari»
dz.49.,
Brigitai un Vilnim Aužeļiem –
m. «Griezes» dz.24.
Vērtēšanas komisija
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Lai gan novembris tiek uzskatīts par gada tumšāko un nemīlīgāko mēnesi, mūsu
pagastā tas bija gaišu un priecīgu svētku laiks.
Pirmā savu jubileju – desmitgadi – atzīmēja mākslas skola, un šie svētki bija tikpat
koši un krāsaini kā skolas audzēkņu darbi. Tie ir pazīstami ne tikai Latvijā, bet aizceļojuši
ārpus tās robežām. Daudzi kādreizējie audzēkņi tagad turpina mākslas skolā apgūtās
iemaņas izkopt augstākajās mācību iestādēs, un mums visiem prieks, ka tieši te, Ķekavā,
ir bijis veiksmīgs sākums.
Novembra nogalē aprit 30 gadi Ķekavas vidusskolai, kas ir mūsu pagasta lielākā
mācību iestāde ar stabilām tradīcijām. Tās pedagogi un audzēkņi aktīvi iesaistās pagasta
sabiedriskajā dzīvē, daudzi absolventi strādā atbildīgos amatos gan savā pagastā, gan
valsts iestādēs un uzņēmumos Rīgā, gan citos novados. Mēs varam lepoties ar sava
pagasta bērniem un skolu, kas viņiem devusi labu ceļamaizi.
Trešā ievērojamākā šī rudens jubileja – vīru kora „Ķekava” 35 gadi, kas izdziedāti kā
nebeidzama skaista dziesma. Gluži nesen korim ar sajūsmu aplaudēja tāds ievērojams
Eiropas mākslas un kultūras centrs kā Vīne. Tas ir vēl viens apliecinājums, ka mūsu
lepnumam par kolektīvu ir stiprs pamats, ko ilgus gadus veidojis kora mākslinieciskais
vadītājs un diriģents Arvīds Platpers.
Ķekavas pagasta padome sirsnīgi sveic visus jubilārus un novēl panākumus
turpmākajā darbā!
Mēs sirsnīgi sveicam arī Marutu Ikasu, Aiju Traubergu un Jāni Grigali, kuri šogad
izpelnījās pagasta sabiedrības atzinību par mūža ieguldījumu sabiedriskā dzīves dažādās
jomās – izglītībā, mūzikā, starptautisko kontaktu veidošanā un kuru vārdi 17. novembrī
tika ierakstīti Ķekavas Goda grāmatā! Paldies jums visu pagasta iedzīvotāju vārdā! Esmu
pārliecināta, ka labu, darbīgu, aktīvu cilvēku Ķekavā ir ļoti daudz, un, sekojot tradīcijai, ik
gadu valsts svētku reizē goda grāmata papildināsies ar jauniem un jauniem ierakstiem.
Vislielākais paldies arī čaklajiem lauku un sētu kopējiem, kurus Ražas svētkos
godinājām par uzvaru konkursā „Sakoptākā sēta Ķekavas pagastā 2005”. Uzvarētāju
saraksts katru gadu papildinās ar jauniem vārdiem, bet mūsu pagasts šo cilvēku
svētīgās darbības rezultātā kļūst arvien skaistāks, un republikas konkursā gūtā atzinība
kopumā ir arī viņu nopelns.
Patīkami, ka vēl tagad, rudenī, atbalsojas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki,
kuros ļoti kuplā skaitā un ar panākumiem piedalījās mūsu pagasta kolektīvi. Nupat Rīgas
rajona padomes apbalvojumu saņēma diriģente Inga Lagzdiņa, kuras vadītie vidusskolas
5.–9. klašu koris un jauktais koris svētkos ieguva apbalvojumus.
Mēs esam aizsākuši ceļu uz Ziemassvētkiem. Pēc tradīcijas 9. decembrī katrs
aizdegsim gaismiņu – savā mājā, darbavietā, savā sirdī, lai caur gaismu un siltumu
mēs būtu vienoti virzībā uz Saulgriežiem, jaunu gadu un jauniem darbiem. Lūgums
arī iestāžu un uzņēmumu vadītājiem sapost savu teritoriju Ziemassvētkiem. Svētku
noformējumu vērtēsim konkursā tāpat kā citus gadus. Uzvarētājiem paredzētas vērtīgas
balvas, ko pasniegsim kopējā pasākumā decembra nogalē.
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā pagastā būs ļoti daudz pasākumu, kuru piedāvājumā
kaut ko savai sirdij noteikti atradīs ikkatrs. Pagasta padome dāvina iedzīvotājiem
tradicionālo Ziemassvētku koncertu, kas notiks Doles – Ķekavas baznīcā 24. decembrī.
Mēs mīļi aicinām pensionārus uz svētku vakariem 16. un 17. decembrī, mazos bērnu uz
eglītēm 26. decembrī. Ziemassvētku vecīša kamanas ir pilnas ar dāvanu maisiem! Mazu
dāvaniņai katrai ģimenei pagasta padome sūtīs kopā ar „Mūsu Ķekavas” decembra
numuru.
Iedegsim gaismiņu ceļā uz Ziemassvētkiem logos un – galvenais! – sirdīs!

DZINTRA MAĻINOVSKA,
Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja

GADSKĀRTA

INFORMĀCIJA

Vīru korim “Ķekava” – 35

Ko lēma pagasta padome
Par ﬁnansējuma piešķiršanu
4. novembra pagasta padomes sēdē piešķirti 400 lati viena dalībnieka braucienam uz
starptautiskajām sporta deju sacensībām, pabalsts ugunsgrēka seku novēršanai – 300 lati, 13
maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā virtuvē – 252 lati, medicīnas pakalpojumu
apmaksai 50 maznodrošinātiem iedzīvotājiem – 1151.78 lati, izdzīvošanas pabalsti 2 cilvēkiem –
65 lati, pabalsti malkas iegādei 9 cilvēkiem – 270 lati, zobu protēžu iegādei 4 iedzīvotājiem –
166 lati, briļļu iegādei 6 cilvēkiem – 148.02 lati, pabalsts sakarā ar dvīnīšu piedzimšanu – 500
lati, PII „Zvaigznīte” lietusūdens noteku izbūvei – 5000 latu, Ķekavas regbija komandas dalībai
Eiropas reģionālā kausa sacensībās – 1000 lati, PII „ieviņa” telpu kosmētiskajam remontam 1101 lats, reklāmas kalendāru izgatavošanai – 460 lati, konkursa „Ziemassvētku rotājums
2005”organizēšanai- 550 lati, Ķekavas delegācijas braucienam un Bordesholmas iedzīvotāju
Jaungada pieņemšanu – 4500 lati.
Par humānās palīdzības kravas saņemšanas komisiju
Sakarā ar humānās palīdzības kravas pienākšanu no Bordesholmas pašvaldības apstiprināta
komisija kravas saņemšanai un sadalei sekojošā sastāvā: komisijas vadītāja – L. Vītola, komisijas
locekļi- A. Jēkabsons, Ņ. Timermane, I. Zirne , L. Rekuta, Z. Fogele.
Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Pagasta padomes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi „Par sociālo palīdzību Ķekavas
pagasta’”, kuri stāsies spēkā no 2006. gada 1. janvāra. Noteikumus publicēsim „Mūsu Ķekavas”
decembra numurā.
Par pagasta pašvaldības darbinieku amatalgas likmju noteikšanu
Ņemot vērā inﬂāciju, tika nolemts paaugstināt algas visu pagasta pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību darbiniekiem.
Par Rīgas rajona tiesas piesēdētājiem
Par Rīgas rajona tiesas piesēdētājām ievēlētas Beatrise Knospiņa un Ingrīda Malašonoka.
Par mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzﬁnansējumu
Apstiprināts Ķekavas mākslas skolas vecāku līdzﬁnansējums 2005./2006. mācību gadam 0
kursam 3 lati mēnesī.
Par atļaujām komercdarbībai
Dota atļauja darbībai SIA „Ķekavas auto”, kā arī vairākiem individuālā darba veicējiem.

Vīru kora „Ķekava” 35 gadu jubilejas koncerts Rīgas Latviešu biedrības nama zelta zālē
SESTDIEN, 3. DECEMBRĪ PULKSTEN 17. Pirmajā daļa – klasiskās dziesmas, otrajā daļā –
komponista M. Lasmaņa romantisko dziesmu cikla pirmatskaņojums.
Kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents jau 24. sezonu – ARVĪDS PLATPERS.
Koncertmeistars – EDGARS BRIŅĶIS.
IEEJA BEZ MAKSAS.

Pirms svētkiem – par ikdienu
Deputātiem pirmssvētku laiks ir arī ļoti atbildīga darba laiks, jo strādājam pie nākamā
gada budžeta izveides. Līdzekļu sadali vajag sabalansēt tā, lai tiktu nodrošināta sekmīga visu
nozaru darbība, pietiktu ikdienas izdevumiem un attīstībai. Pašreizējā sasaukuma deputāti
nostrādājuši nedaudz vairāk par astoņiem mēnešiem, un ir patīkami, ka darbojamies kā
konstruktīva komanda un katram – kā jaunajiem, tā ilggadējiem deputātiem - ir ko ieguldīt
kopējā darbā. Kā pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks savu kolēģu deputātu atbalstu un
patieso ieinteresētību darbā izjūtu katru dienu. Daina Šulce ļoti rūpējas par bērnu lietām un
ģimeņu problēmām, Liene Vītola – par sociālajiem jautājumiem un medicīnas pakalpojumu
pieejamību iedzīvotājiem, Jānis Caune mums palīdz ar savu lielo dzīves pieredzi un pagasta
cilvēku pazīšanu, Arvīds Platpers enerģiski gādā par kultūru un izglītību, bet Pēteris Geks, Dainis
Jansons un Inārs Beļinskis ar savām zināšanām, idejām un lietišķo ekonomisko domāšanu virza
saimniecisko jautājumu risināšanu. Mēs visi kopā stingri un pamatoti izskatām katru jautājumu,
un diskusiju rezultātā bieži vien tiek atrasts labāks risinājums, nekā sākotnēji tika piedāvāts.
Tādēļ ir pārliecība, ka nākamā gada budžets tiks sagatavots ļoti izsvērti un pārdomāti.
Lai gan pie sliekšņa stāv Ziemassvētki un daudzviet jau valda to gaidīšanas noskaņa, gribot
negribot nākas vēl parunāt arī par ne tik patīkamām lietām, kas vērojamas mūsu ikdienā.
18. novembrī aizvadījām Latvijas valsts lielākos svētkus – tās dibināšanas dienu, kā arī Lāčplēša
dienu 11. novembrī. No Latvijas neatkarības atjaunošanas brīža pagājuši jau 15 gadi, tāpēc dīvaini
šķita vērot, ka Ķekavas pagastā joprojām ir mājas un sētas, kur abās šajās dienās nebija izlikti
valsts karogi. Tas, kādus svētkus svinēt, ir katra brīva izvēle, bet pastāv arī zināmi pienākumi pret
valsti, kurā dzīvojam, tajā skaitā arī valsts karoga izlikšana noteiktos datumos. Par šīs prasības
neievērošanu paredzēts administratīvais sods, kura apmēru nosaka tiesa. Vai tiešām nepietiek ar
policijas aizrādījumu un jānonāk līdz tiesu darbiem? Aizbildinājumi – nav līdzekļu karoga iegādei,
nav piemērota kāta utml. – tāpat iepriekšējos gadus lielākajā daļā gadījumu skan vismaz nenopietni.
Ja kādam maznodrošinātam iedzīvotājam patiešām ir problēmas ar karoga iegādi, palīdzēsim.
Izrādās, ka gandrīz vai masveidīgs pārkāpums mūsu pagastā ir braukšana ar automašīnām
pa gājēju ceļiem. Administratīvās komisijas sēdē par šādu pārkāpumu tikko sodījām 17 cilvēkus
(!), bet tiek saņemt vēl arvien jauni protokoli. Šie bezatbildīgie autobraucēji nopietni apdraud
gājējus, sevišķi mazus bērnus un vecākus cilvēkus, viņu dēļ izraisījušies daži asi konﬂikti. Vairāki
pārkāpēji savu vainu atzina – vai, precīzāk, bija spiesti atzīt – tikai pēc municipālās policijas
videoierakstu noskatīšanās. Pagaidām sods visiem bijis minimāls - 5 lati, bet tā lielums var
sasniegt 30 latus. Varbūt lētāk tomēr ir braukt pa ielas braucamo daļu?
Administratīvā komisija sodījusi arī vairākas personas par nelikumīgu būvniecību, turklāt
atkārtoti, par dzīvošanu bez pasēm, par nepilngadīgo smēķēšanu un alkohola lietošanu.
Diemžēl minētos pārkāpumus var nosaukt par ikdienišķiem.
Gribu vēlreiz lūgt visus iedzīvotājus: nepalieciet vienaldzīgi, ja redzat kādu postām soliņus,
ceļa zīmes utt.. Vainīgajiem ir jāatbild par saviem nodarījumiem.
Pašlaik ir gada tumšākais periods. Gājēji, bet sevišķi bērni, kas pārvietojas pa ielām un
ceļiem bez atstarotājiem, ir pakļauti dzīvības briesmām. Vecāki, jūs esat atbildīgi par saviem
bērniem, un šo atbildību uzliek likums. Palaižot bērnu neaizsargātu uz ceļa, jūs neesat darījuši
visu viņa drošībai un nepildāt savu vecāku pienākumu. Varbūt vajadzīgi vēl bargāki lēmumi un
administratīvie sodi, lai piespiestu bezatbildīgus vecākus padomāt par sava bērna drošību?
Pirmssvētku laikā gribu brīdināt bērnus un pirmām kārtām vecākus: labāk nepērciet
pirotehniku, bet, ja nu tomēr svētki bez tās nešķiet pilnīgi, esiet uzmanīgi. Neļaujiet bērniem
spridzināt petardes sabiedriskās vietās, biedējot citus iedzīvotājus un traucējot viņu mieru,
bet svētku uguņošanā pieskatiet, lai ar bērniem nenotiek nelaime. Iepriekšējo gadu bēdīgā
pieredze liecina, ka šādam brīdinājumam ir pamats.
Šogad pagasta padome daudz darījusi pašvaldības teritorijas sakārtošanā. Noasfaltētas
ielas, ierīkots apgaismojums, izveidoti jauni objekti. Pašlaik īpaša uzmanība pievērsta apdzīvoto
vietu, ielu, māju atzīmēšanai dabā jeb to nosaukumu plāksnīšu izvietošanai. Pašvaldība
pasūtījusi vairāk nekā 100 sabiedrisko vietu norādījumu plākšņu. Par privātīpašumu nosaukumu
norādēm jārūpējas pašiem īpašniekiem. Atgādinu, ka dažu īpašumu nosaukumu plāksnes jau
pat divus gadus neizņemtas glabājas pagasta padomē. Varbūt būtu pēdējais laiks tās izlikt, lai
Ziemassvētku vecītis atrod ceļu uz jūsu māju?

PAZIŅOJUMI

Par dzīvokļu privatizāciju
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 46. pants nosaka, ka pircējs
var samaksāt pirkuma maksu, izdarot periodiskus maksājumus 5 gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas dienas. Pirmais maksājums ir ne mazāks kā 30% no pirkuma maksas – pircējam
tas jāizdara mēneša laikā no dienas, kad privatizācijas komisija pieņēmusi lēmumu par
pirkuma līguma slēgšanu. Pirkuma maksas nodrošināšanai valstij vai pašvaldībai par labu uz
privatizētajiem objektiem tiek piešķirtas ķīlas tiesības. Nostiprinot uz līguma pamata īpašuma
tiesības, vienlaikus nostiprināmas ķīlas tiesības valsts vai pašvaldības labā nenomaksātās
summas apmērā. Privatizācijas komisijā var saņemt informāciju, aizpildīt iesniegumu un
pieteikties privatizācijai ar ķīlu, bet ne vēlāk kā līdz 2005. gada beigām.

B. KNOSPIŅA,
Ķekavas pagasta dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas priekšsēdētāja, tālr. 7935803.
Ministru kabinets 2005.gada 9.novembrī izdevis rīkojumu Nr.725 ‘’Par valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts mērnieks” dibināšanu’’. Sabiedrības dibināšanas mērķis ir
zemes ierīcības un mērniecības funkciju īstenošana un tai ir noteikti šādi uzdevumi:
• pamatojoties uz Valsts zemes dienesta un sabiedrības līgumu, par valsts budžeta līdzekļiem uzmērīt zemes robežas bijušajiem īpašniekiem, mantiniekiem, politiski represētajām
personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, • veikt mērniecības darbus, lai novērstu
neprecizitātes Valsts zemes dienesta līdz šim veiktajos mērniecības darbos; • veikt zemes
kadastrālo uzmērīšanu; • veikt topogrāﬁsko uzmērīšanu; • izstrādāt zemes ierīcības projektus.

Ķekavas pašvaldības administrācijas juridiskā daļa

Par objekta privatizācijas pabeigšanu
Ķekavas pagasta padome paziņo, ka ar 2005. gada 24. oktobri pabeigta pašvaldības
īpašuma privatizācija objektam Ķekavas pagasta Rāmavā, Rāmavas ielā 10 zemesgabalam
0,0864 ha platībā (kadastra Nr.8070-004-0020) un uz tā atrodošās ēkas. Īpašuma ieguvējs SIA
„SOVAR”.

Būvvaldes paziņojums
Tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai detālplānojuma pirmās
redakcijas projekts nekustamajos īpašumos:
1. „Kramiņi” (kad. Nr. 8070-007-0130); 2. „Vecbunkas -2” (kad. Nr. 8070-008-0152); 3.
„Vecbunkas - 3” (kad. Nr. 8070-008-0150); 4. „Piebaldzēni” (kad. Nr. 8070 -008-0860); 5.
Zvejnieku iela 8/10 (kad. Nr. 8070-008-0695); 6. „Koraļļi” (kad. Nr. 8070-005-0448); 7. „Āmuļi”
(kad. Nr. 8070-008-0962); 8. „Vecpļavnieki” (kad. Nr. 8070-005-0014); 9. „Ozolsalas” (kad. Nr.
8070-007-0817). Ar izstrādāto detaļplānojumu pirmo redakciju var iepazīties Ķekavas pagasta
būvvaldē Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.9, katru darbdienu laika posmā no 5. līdz 16. decembrim.

Svētku sveicieni draugiem

IGORIS MAĻINAUSKAS,
pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks

Ķekavas municipālā policija izsaka pateicību ARNIM FREIBERGAM par cilvēka dzīvības
glābšanu 19. novembrī.

Ķekavas pagasta un Bordesholmas pašvaldības (Vācija) sadraudzības ietvaros seši
kungi – Herberts Adami, Didrihs Vilkens, Valters fon Štamms, Armīns Vilke, Helmars Noaks un
Ekhards Vithofs no 8. līdz 11. decembrim ieradīsies Ķekavā ar humānās palīdzības sūtījumu un
Ziemassvētku sveicieniem no bordesholmiešiem.
Par humānās palīdzības sūtījuma saņemšanu un sadali rūpēsies mūsu pašvaldības
darba grupa – deputāte Liene Vītola, sociālā dienesta vadītāja Ņina Timermane, pašvaldības
aģentūras ”Sociālās aprūpes centrs” direktore Ingūna Zirne, grāmatvede Lolita Rekuta,
pensionāru padomes priekšsēdētāja Zigrīda Fogele. Darba grupu vadīs pagasta saimniecības
daļas vadītājs Andris Jēkabsons. Ķekavas sadraudzības biedrība palīdzēs nogādāt adresātiem
privātos sūtījumus no Bordesholmas.
Cienījamie ķekavieši! Ja vēlaties nosūtīt Ziemassvētku sveicienus draugiem uz
Bordesholmu, lūdzu nododiet tos Ķekavas vidusskolā dežurantei līdz 8. decembrim.
Šo darbu koordinēs Aina Maļinovska, mob. tālr. 9141271. Ja nepieciešama papildus
informācija, tad zvaniet pa tālr. 9436227 Dainai Šulcei.

LEONS MARKELOVS,
Ķekavas municipālās policijas priekšnieks

DAINA ŠULCE,
sadraudzības grupas vadītāja, deputāte

Apbalvojumi Ķekavas vidusskolas pedagogiem
Par ieguldījumu skolas attīstībā un audzēkņu apmācībā ar Ķekavas pagasta padomes
Atzinības rakstiem apbalvoti:
MĀRĪTE ROGULE, INĀRA ŠREIBERE, INA JAUNOŠĀNE, ANDRIS EGLĪTIS, VALDIS OZOLS.

Pateicība
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INFORMĀCIJA

Ķekavas pagasta sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Saistošie noteikumi Nr.10/2005
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 16. punktu,
43. panta pirmās daļas 13. punktu un likuma
„Atkritumu apsaimniekošanas likums” 9. panta pirmās daļas 3. punktu
Apstiprināti ar Ķekavas pagasta padomes 2005.gada 4.novembra sēdes
lēmumu (prot.Nr. 13, 7.6.§)

3.2. Pakāpeniski ieviest otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu ( stikls,
plastmasa, papīrs, metāls, kompostējamie atkritumi, būvgruži u.c.)
savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādejādi samazinot apglabāšanai
nogādājamo atkritumu daudzumu.
3.3. Rūpēties par to, lai sadzīves atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar
pārstrādāt vai citādi lietderīgi izmantot, tiktu padarīti videi nekaitīgi.

7.5. ﬁziskām un juridiskām personām, kas nav daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieki vai īrnieki, aizliegts novietot atkritumus daudzdzīvokļu
mājām paredzētajās atkritumu tvertnēs, ja nav noslēgts līgums ar šo
māju īpašnieku vai apsaimniekotāju par tvertņu izmantošanu.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

4. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKA, LIETOTĀJA VAI

Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs:
8.1. pirms darbības uzsākšanas Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā
noslēdz līgumu ar Pašvaldību vai tās uzdevumā ar nekustamā īpašuma
apsaimniekotāju (turpmāk tekstā – apsaimniekošanas līgums) par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
8.2. pirms apsaimniekošanas līguma noslēgšanas saņem reģionālās vides
pārvaldes atļauju atkritumu apsaimniekošanai;
8.3. sadzīves atkritumu apsaimniekošanā izmanto specializētus transportlīdzekļus, atkritumu tvertnes, iekārtas un ierīces, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo
trokšņa līmeni;
8.4. nodrošina klientus ar atkritumu tvertnēm, ja tas paredzēts apsaimniekošanas līgumā, paturot tās savā īpašumā;
8.5. saskaņo ar Pašvaldību atkritumu tvertņu ( urnu ) dizainu ( piem., forma,
krāsojums ), ja tas paredzēts apsaimniekošanas līgumā;
8.6. uzstāda, labo, tīra, dezinﬁcē, nomaina atkritumu tvertnes (urnas), ja
minētās tvertnes(urnas) nav citas personas īpašums un ja to paredz apsaimniekošanas līgums;
8.7. marķē atkritumu tvertnes norādot sadzīves atkritumu apsaimniekotāja
nosaukumu;
8.8. atbilstoši apsaimniekošanas līgumam pievienotam atkritumu
izvešanas graﬁkam nodrošina sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu
un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem (
telpām ) un atkritumu vadiem ( daudzdzīvokļu mājās ), nodrošinot
tajos tīrību;
8.9. nogādā savāktos atkritumus Pašvaldības noteiktajā atkritumu
poligonā vai izgāztuvē ar šim nolūkam paredzētu specializēto
transportlīdzekli;
8.10. nodrošina atsevišķu sadzīves atkritumu veidu ( piem., lielgabarīta
atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, ielu tīrīšanas
atkritumi, parku un dārzu atkritumi ) izvešanu, ja tas paredzēts
apsaimniekošanas līgumā;
8.11. nodrošina atkritumu tvertņu laukumu ( telpu ) sakopšanu pēc
sadzīves atkritumu savākšanas, ja piesārņojums radās atkritumu
savākšanas darbības rezultātā;
8.12. atbilstoši apsaimniekošanas līgumam nodrošina šķiroto sadzīves
atkritumu savākšanu vietās, kur ieviesta dalīta sadzīves atkritumu
vākšana.

APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
1.1. Ķekavas pagasta pašvaldība ( turpmāk tekstā – Pašvaldība) rūpējas par
veselīgu un drošu vidi sava pagasta administratīvajā teritorijā.
1.2. Pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likumu, Ministru kabineta noteikumiem atkritumu apsaimniekošanas
jomā, valsts, reģionālajiem un Pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas
plāniem, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem ( turpmāk tekstā –
Noteikumi ).
1.3. Pašvaldība nosaka savas administratīvās teritorijas sadalījumu sadzī ves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, atkritumu
savākšanai paredzēto tilpņu veidus (tvertnes, konteineri, urnas),
atkritumu apglabāšanas vietu (poligons, izgāztuve) izvietošanu savā
administratīvajā teritorijā.
1.4. Pašvaldība izvēlas komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, organizējot iepirkuma procedūru par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu noteiktā zonā.
1.5. Pašvaldība vai tās uzdevumā nekustamā īpašuma apsaimniekotājs
slēdz līgumu ar iepirkuma procedūras rezultātā izraudzīto sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju, kurš saņēmis sadzīves atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
1.6. Līgumu starp Pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju slēdz
uz laiku, ne ilgāku par pieciem gadiem, un līguma termiņš nedrīkst
pārsniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas atļaujas derīguma
termiņu.
1.7. Pašvaldība informē atkritumu radītājus par savas teritorijas dalījumu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās un par sadzīves atkritumu
apsaimniekotāju, ar kuru tā vai nekustamā īpašuma apsaimniekotājs
ir noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā.
1.8. Pašvaldība izšķir strīdus starp atkritumu radītājiem un apsaimniekotāju
attiecībā uz jautājumiem, kas izriet no šiem Noteikumiem.
1.9. Noteikumi ir saistoši visām Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā
esošajām ﬁziskām un juridiskām personām, kuras ir zemes un/vai ēku
īpašnieki, valdītāji, nomnieki, lietotāji vai apsaimniekotāji.

2. LIETOTIE TERMINI UN TO SKAIDROJUMI
2.1. Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs
atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu
klasiﬁkatorā noteiktajām kategorijām.
2.2. Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas
īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā
arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu klasiﬁkatorā noteiktajām
bīstamo atkritumu kategorijām.
2.3. Sadzīves atkritumi ( nav bīstamie atkritumi ) :
2.3.1. mājsaimniecības atkritumi ( virtuves atkritumi, papīrs, kartons,
stikls, metāls, plastmasa, audumi u.c.);
2.3.2. uzņēmumu, biroju, veikalu, skolu, bērnu iestāžu, sabiedriskās
ēdināšanas iestāžu u.tml. iestāžu radītie atkritumi, kuri pēc
satura līdzīgi mājsaimniecības atkritumiem.
2.4. Speciālie atkritumi ( nav sadzīves atkritumi un bīstamie atkritumi ) :
2.4.1. celtniecības un ēku ( būvju ) nojaukšanas procesos radušies
atkritumi;
2.4.2. ielu un citu teritoriju uzkopšanas laikā radušies atkritumi (
būvgruži, ielas seguma atkritumi, izraktā zeme u.tml. );
2.4.3. „zaļie” atkritumi ( zāle, zari, lapas, koki un citas augu daļas ) ;
2.4.4. citi īpašie atkritumu veidi ( piem. slimnīcu atkritumi, ražošanas
atkritumi, nolietotās riepas u.c.).
2.5. Lielgabarīta atkritumi – tādi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst
ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs.
2.6. Atkritumu radītājs – ﬁziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada
atkritumus vai kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā
rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības.
2.7. Atkritumu apsaimniekošana – atkritumu savākšana ( tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu ), uzglabāšana,
pārkraušana, pārvadāšana, pārstrāde ( tai skaitā atkritumu
sadedzināšana ), reģenerācija un apglabāšana; šo darbību pārraudzība,
kā arī atkritumu apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu
vai iekārtu uzturēšana un aprūpe pēc to slēgšanas.
2.8. Atkritumu apsaimniekotājs – juridiska persona, kura saskaņā ar šiem
Noteikumiem veic atkritumu apsaimniekošanā paredzētās funkcijas
un kura normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir saņēmusi atļauju
attiecīgai darbībai un ir noslēgusi līgumu ar Ķekavas pagasta padomi
par darbību Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā.
2.9. Atkritumu uzglabāšana – atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās
un aprīkotās vietās to turpmākai pārstrādei vai apglabāšanai ( izņemot
īslaicīgu uzglabāšanu mazāk par trim mēnešiem to rašanās, šķirošanas
un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai
draudus cilvēku veselībai ).
2.10. Atkritumu apglabāšana – atkritumu ilglaicīga glabāšana speciāli
iekārtotās vietās.
2.11. Atkritumu poligons – speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu
apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie
vides aizsardzības pasākumi.
2.12. Izgāztuve – atkritumu apglabāšanas vieta, kas neatbilst poligona
prasībām.

3. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MĒRĶI
3.1. Veikt sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, pārstrādi nolūkā nodrošināt tīru un sakārtotu vidi Pašvaldības teritorijā.

Nekustamā īpašuma īpašnieks, lietotājs vai apsaimniekotājs:
4.1. ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no tā
īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas;
4.2. pēc Pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu,
kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem
un citām personām, kas veic saimniecisko darbību tajā;
4.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā slēdz līgumu ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, par atkritumu
apsaimniekošanas maksu un citām saistībām, pievienojot tam
atkritumu izvešanas graﬁku;
4.4. ierīko un uztur kārtībā atkritumu tvertņu laukumus ( telpas ), kas
paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, un nodrošina ērtu speciālā
transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm to iztukšošanas
dienās jebkurā gadalaikā;
4.5. izveido un uztur kārtībā pievedceļus pie atkritumu tvertņu laukumiem
( bet ne tālāk par īpašumā vai valdījumā esošās zemes robežām );
4.6. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes
no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem pārvieto specializētajiem
transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē
gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu
izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās
vietā;
4.7. pēc saskaņošanas ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju nodrošina
sadzīves atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot
vērā sadzīves atkritumu daudzumu un tvertņu iztukšošanas biežumu;
4.8. uzstāda atkritumu urnas pie sabiedriskās nozīmes ēku ieejas un
iztukšo tās ne retāk kā reizi diennaktī;
4.9. uztur sadzīves atkritumu tvertnes ( konteinerus ) un urnas tīras un
lietošanas kārtībā, regulāri tās dezinﬁcējot;
4.10. nodrošina atsevišķu atkritumu veidu ( piemēram, lielgabarīta
atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi ) nogādāšanu
pārstrādes vai apglabāšanas vietās ar savu transportu vai izmantojot
sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus;
4.11 kompostē bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma vai
valdījuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēka dzīvībai un veselībai,
videi, kā arī personu mantai;
4.12. daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji pēc saskaņošanas
ar Pašvaldību un sadzīves atkritumu apsaimniekotāju izveido
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu tvertņu
laukumus ( telpas ), kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai,
nodrošinot tajos kārtību, kā arī atkritumu un tvertņu iztukšošanas
dienās nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā
ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm;
4.13. ēkās, kur sadzīves atkritumu savākšanai izmanto atkritumu vadus,
daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji nodrošina šo vadu
regulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī sadzīves atkritumu
pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu brīvu piekļuvi atkritumu
konteineriem to iztukšošanas laikā;
4.14. iesaistās dalītas sadzīves atkritumu vākšanas pasākumos
atbilstoši Pašvaldībā spēkā esošajam dalītas sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakāpeniskās ieviešanas plānam;
4.15. nodrošina atkritumu šķirošanu to rašanās vietās un sagatavošanu
transportēšanai tajās ar specializētām atkritumu savākšanas ierīcēm
aprīkotās vietās, kur ieviesta dalīta sadzīves atkritumu vākšana.

8. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI

9. PRASĪBAS SADZĪVES ATKRITUMU DALĪTAI VĀKŠANAI
UN ŠĶIROŠANAI
9.1. Pašvaldības teritorijas daļās, kur atkritumi tiek savākti dalīti, sadzīves
atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un novieto tos atbilstošās
speciāli apzīmētās atkritumu tvertnēs savākšanas laukumos.
9.2. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķirotie otrreiz izmantojamie un
pārstrādājamie sadzīves atkritumi ( piem., papīrs, stikls, plastmasa,
bioatkritumi ) atbilstoši prasībām, ko dalīti savāktajiem atkritumiem
nosaka sadzīves atkritumu pārstrādātāji.
9.3. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji laikus informē atkritumu
radītājus un nekustamā īpašuma apsaimniekotājus par jauna šķiroto
atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu
vai apzīmējumu.
9.4. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji pēc atkritumu izvešanas
nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietas sakopšanu.

10. MAKSA PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

Iedzīvotāju, iestāžu un komersantu pienākumi ir:
5.1. iekļauties Pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu savākšanas kārtībā,
savākt (ja nepieciešams, arī šķirot) radītos sadzīves atkritumus un
nogādāt tos nekustamā īpašuma, īpašnieka, lietotāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā;
5.2. izpildīt nekustamā īpašuma īpašnieka, lietotāja vai apsaimniekotāja
prasības attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
5.3. juridiskām personām ( iestādēm, komersantiem ), kas paši ir nekustamā
īpašuma īpašnieki vai lietotāji ( nomnieki ) ir saistoši visi 4.sadaļā tiem
noteiktie pienākumi un atbildība.

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek iekasēta:
10.1. no daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem maksu
iekasē mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs saskaņā ar noslēgto
apsaimniekošanas vai īres līgumu;
10.2. no ﬁziskām personām, kurām ir īpašumā, nomā vai lietošanā zeme
vai namīpašums, maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši
noteiktajiem tariﬁem un saskaņā ar noslēgto līgumu starp ﬁzisko
personu un atkritumu apsaimniekotāju;
10.3. no juridiskām personām, kurām īpašumā, nomā vai valdījumā ir
nekustamie īpašumi (zeme, ēkas, būves u.c.), maksu iekasē atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši noteiktajiem tariﬁem un saskaņā
ar noslēgto līgumu starp juridisko personu un atkritumu apsaimniekotāju.

6. MASU PASĀKUMU ORGANIZATORU PIENĀKUMI

11. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU

Masu pasākumu organizatoru pienākumi ir:
6.1. pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas noslēgt līgumu ar
atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un aizvešanu;
6.2. nodrošināt attiecīgās teritorijas sakopšanu ne vēlāk kā vienas
diennakts laikā pēc pasākuma noslēguma.

11.1. Par Noteikumu pārkāpšanu vainīgajai personai tiek uzlikts administratīvais sods atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa
75. un 87.pantiem.
11.2. Administratīvā soda samaksa neatbrīvo Noteikumu pārkāpēju no
pārkāpuma novēršanas un materiālās atbildības.
11.3. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu ir tiesīgi :
· Ķekavas municipālās policijas darbinieki;
· Ķekavas pagasta pašvaldības vides aizsardzības speciālists.
11.4. Sūdzības par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par Noteikumu neievērošanu adresējamas
Ķekavas pagasta pašvaldības izpilddirektoram.

5. IEDZĪVOTĀJU, IESTĀŽU UN KOMERSANTU PIENĀKUMI

7. AIZLIEGUMI ATKRITUMU RADĪTĀJIEM
Atkritumu radītājiem ir noteikti šādi aizliegumi:
7.1. novietot sadzīves atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana
nav atļauta;
7.2. novietot ( pastāvīgi ) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām, ietvēm,
ceļiem, ceļu nomalēm ( izņēmums – nomaļas ielas, ietves, ceļi, ceļu
nomales, kur tvertnes netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī
vietas, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums );
7.3. ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus
un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības
izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības un būvju
nojaukšanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, ielu smiltis, parku,
dārzu, zāliena, apstādījumu atkritumus un bīstamos atkritumus;
7.4. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves tvertnēs.
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12. NOTEIKUMU SPĒKĀ STĀŠANĀS
12.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā reģistrētie Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izlikšanas redzamā vietā
Ķekavas pagasta padomes ēkā uz ziņu dēļa.
12.2. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2000.gada 27.jūnija
Saistošie noteikumi Nr.14 (prot. Nr.9) ar grozījumiem tajos, kas
izdarīti 2001.gada 19.oktobrī un reģistrēti kā Saistošie noteikumi Nr.15
(prot. Nr. 15).

GADSKĀRTA

Vidusskolas izglītībai Ķekavā 30 gadi
Stabili skolas dzīvē ienākušas jaunas tradīcijas: Miķeļdienas gadatirgi, Mārtiņdienas svinības,
Lāčplēša dienā – lāpu gājiens uz Daugavu, Valentīna dienas svinības u.c.
1998.gada februārī pirmo reizi tiek organizēta „Projekta nedēļa”, kas vēlākajos gados
pāraug nopietnā skolēnu pētnieciskā darbā. Sākas centralizēto eksāmenu laiks, bet 1.–4.kl.
skolēniem – bezatzīmju sistēma.
2001. –2005. gads.
Šis laika posms izceļas ar izglītības reformas īstenošanu, programmu licencēšanu un skolas
iesaistīšanu dažādos projektos.

Ķekavas vidusskolā ir šādas licenzētas
un akreditētas mācību programmas:
1. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana pamatizglītības apguvei.
2. Vispārējās pamatizglītības (1.–9.kl) izglītības programma.
3. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma.
4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma.
5. 10.–12.kl. zinātniski pētnieciskie darbi.
Atmiņas par noieto ceļu 30 gadu garumā gribētu sākt ar pirmā vidusskolas direktora Ilmāra
Briģa novēlējumu kādā no vidusskolas skolēnu intervijām: «Lai skolēnos būtu apziņa, ka ir
jāmācās un mācīšanās ir pamats visai tālākajai dzīvei; skolotājiem izturību darbā ar bērniem”.
Ķekavā ļoti cienījams un pazīstams vēstures skolotājs, šodien pagasta padomes deputāts
Jānis Caune intervijā skolotājiem, skolniekiem un absolventiem novēl: „Skolotājiem – izturību.
Galvenais – cīnīties par cienījamu vietu sabiedrībā, tas būtu izteiks arī algas izteiksmē. Šodienas
zemais skolotāju atalgojums, protams, nepaceļ skolotāju tādā līmenī, kādam viņam vajadzētu
būt, jo skolotāja darbs ir grūts darbs, tas ir nervu darbs. Skolēniem novēlu veiksmi, dzīvesprieku,
bet dzīvesprieku, kas ir saistīts ar tieksmi uz zināšanām, jo ir jāsaprot, ka nebūs vajadzīgi tādi,
kas nemāk nedz rakstīt, nedz lasīt, būs vajadzīgi tikai gudri cilvēki, un tāpēc novēlu skolniekiem
tiekties pēc zināšanām. Absolventiem: lai izturība, veiksme viņu darbā, panākumi ģimenē,
bērnu audzināšanā, mīlestībā”.
Šie vēlējumi izsaka nozīmīgo un svarīgo skolas dzīvē un sabiedrībā…

Interešu izglītība
Skolā darbojas 5.–8. kl.meiteņu koris un 9.–12.kl.jauktais koris (abi ir 2005.gada Skolēnu IX
Dziesmu un deju svētku Sudraba laureāti.) Četri deju kolektīvi, kuri piedalās Skolēnu IX Dziesmu
un deju svētkos, ir lielākais dalībnieku skaits no Rīgas rajona skolām!
Dekoratīvās noformēšanas pulciņš, auduma apdrukas pulciņš, teātra sporta studija,
daiļlasītāju pulciņš „Vērdiņš”, keramikas studija, dažādu vecumu grupu meiteņu un zēnu
basketbola komandas, trīs vecuma grupu ﬂorbola komandas, auto apmācības kabinets. Spējas
un talantu izkopj vairāk par 400 audzēkņiem.

Piedalāmies valsts mēroga un starptautiskajos projektos:
2005./2006.Sadarbība ar Bordeshomu (Vācija);
2002./2005.starptautisks projekts „Comenius”;
2004. starptautiskais projekts „Sadzīves atkritumu analīze Ķekavā”;
2004.projekts Dānija – Latvija „Bērnu lingvistiskā attīstība un „atvērtā skola””;
2002./2003. 7.klašu projekts „Neļauj pelnīt uz savas veselības rēķina”;
2002./2003.projekts „Bērns ar grūtībām mācībās vispārizglītojošā skolā”;
2000./2001. projekts „ ”Phare – 500” – atkritumu šķirošanas sistēma Ķekavas pagastā.

Tagad nedaudz par to, kas noticis 30 gadu gaitā…
1975. –1980. gads.
1975.gada 1.septembrī atklāj jaunuzcelto vidusskolu. Skolēnu skaits – 956, skolotāji – 58.
Labus panākumus gūst skolas deju kolektīvi (vad. Albīne Čuba) un kori (diriģents Arvīds
Platpers). 1977. gadā skola sāk strādāt 2 maiņās.
Jauns mācību priekšmets – traktormācība. Vasarā kolhoza laukos organizētas 5–11 skolēnu
grupas. Skolas ražošanas brigāde 1979.un 1980.gadā iegūst 1.vietu rajonā. Notiek skolēnu
ekskursijas uz Kaukāzu, Ukrainu, Baltkrieviju.

Ķekavas vidusskolai ir savas tradīcijas:
Zinību diena / Skolotāju diena / Miķeļdienas tirdziņš / Lāčplēša nedēļa / 5.,10.klašu
iesvētības / Daiļlasītāju konkurss / Radošo darbu konkursi / Ziemassvētku pasākums / Represēto
piemiņas un barikāžu atceres dienas / Valentīna dienas balle / 9.klašu Pogu vakars „Sapogāsim
sirdis” / 12.klašu Žetonu vakars / Lieldienas / Mātes dienas koncerts / Pēdējais zvans / Ziedu
balle, izlaidumi / Vecāku dienas.

1981.–1985. gads.
Pie skolas tiek iekārtots hokeja laukums. Skolas hokejisti Vissavienības „Zelta ripas”
sacensībās Čeļabinskā iegūst 1. vietu.
Piekto skolēnu Dziesmu un deju svētku laureātu 1.pakāpes diplomu iegūst 9.–11.kl skolēnu
deju kolektīvs/vad. Imants Ozoliņš/, 2.un 3.pakāpes laureātu diplomus iegūst skolas kori. Deju
kolektīvs dodas pirmajā ekskursijā ārpus PSRS – uz Čehoslovākiju.

Mazliet statistikas

• Direktori: 1975. gads – Ilmārs Briģis; 1977.–1993. gads – Irēna Bīskapa; no 1993. gada –
Valdis Ozols.
• 30 gadu laikā vidusskolā strādājuši 239 skolotāji un vidējo izglītību ieguvuši 990 skolēni.
• Ķekavas vidusskolā strādā 61 skolotājs un 37 tehniskie darbinieki un mācās 945 skolēni.

1986.–1990.gads.
Skolā iekārtots pirmais informātikas kabinets /sk .Edgars Kuzmins/. Skolēnu interese ļoti
liela. Notiek deju kolektīvu apmaiņas braucieni ar Polijas pilsētas Pižices skolu.
Panākumi sportā: 1. vieta republikā „Zelta ripas” un „Oranžās bumbas” sacensībās.
1988. gadā skolā nodibinās Tautas frontes grupa /sk.Jānis Caune/. Daudz saviļņojoša
notiek pirmo reizi: Sarkanbaltsarkanā karoga svētki; dziedam Latvijas valsts himnu „Dievs, svētī
Latviju”; brīvi svinam Ziemassvētkus; virs skolas tiek pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.
1990. gada rudenī vislielākais skolēnu skaits skolā – 1227, vidusskolas telpas kļuvušas par
šauru, un 1.–4.klašu skolēni atgriežas vecās skolas telpās – vecajā pagasta mājā.

Nobeigumā nedaudz par skolas nākotnes uzdevumiem un turpmāko attīstību.
Šodien piedāvātā izglītības reforma pēc būtības ir līdzsvara atjaunošana starp dabaszinātņu
un sociālo zinātņu priekšmetiem. Specializētu dabas zinātņu priekšmetu kabinetu aprīkojums
prasīs no pagasta budžeta ievērojamus līdzekļus. Programmu, standartu ievērošana,
pašvērtējums, licencēšana un akreditācija ir normāls izglītības iestādes darbs un pienākums.
Par galveno mērķi vidusskola uzskata jaunas sākumskolas celtniecību. Rodas jautājums,
kāpēc viens no lielākajiem un arī bagātākajiem Latvijas pagastiem nav atradis iespēju uzsākt
sākumskolas celtniecību, un nerada pagasta iedzīvotāju bērniem normālu, drošu un patīkamu
skolvidi?

1991. – 1995.gads.
Aizsākas un nostiprinās draudzība ar Bordesholmas skolu Vācijā. Ir iespēja vasaras periodā
apgūt darba iemaņas kādā specialitātē Vācijā.
Starptautiskajās sacensībās Zviedrijā 1993.gadā basketbolā zēnu komanda iegūst 1.vietu.
Skolēni kopā ar Latvija valsts Prezidentu Gunti Ulmani meža dienās stāda kokus Ķekavas
pagasta teritorijā.

Cienījamie vecāki, arī absolventi!
Šodien mūsu sākumskolā mācās Jūsu bērni un arī mazbērni. Padomāsim par to visi kopā.

Ar cieņu, direktors
VALDIS OZOLS

1996.–2000. gads.
1.septembrī notiek svinīga jaunā informātikas kabineta atklāšana.

KONKURSS
2 KĀRTAS JAUTĀJUMI

KONKURSA „IEPAZĪSTI SAVU DZIMTO NOVADU”
1.KĀRTAS ATBILDES.

1. Nosaukt Ķekavas pagasta teritorijā esošās upes un upītes!
2. Kādas muižas atradās Ķekavas pagasta teritorijā no 14. – 20.gs.s.?
3. Par kādiem Ķekavas pagasta teritorijā esošiem vietu nosaukumiem zināt teikas?
Vienu pastāstīt, minēt avotu, kur tā publicēta!
4. Cik valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi atrodas Ķekavas pagastā?
5. No kuras mūsu rakstnieka – novadnieka grāmatas ir ņemts šis fragments?
Miniet grāmatas nosaukumu un autora vārdu!
„Man bija skumji šķirties no Ķekaviņas. Pēc Lieldienu brīvlaika, kad es agri cēlos, lai brauktu
ar Doles kuģīti, man bija tāda sajūta, ka jādodas
piespiestā gūstā uz svešu pasauli.
Taču mācību gada pēdējā liecība man bija
pietiekama , un vācu valodā divnieks vairs
nekaitināja.
Kokiem jau sāka plaukt lapas. Es biju brīvs un braucu
mājās ar gaišu sajūtu. No Vimbu kroga līdz Kalna
Vačiem es nostaigāju trīspadsmit kilometru, lai ar
prieku uzņemtos atkal gana pienākumus.”
6. Kur atrodas un par ko stāsta šis akmens?

1. a) Senindoeiropiešu valodā „kek- „nozīmē „liekt, līks, bet „au(e)”- mitrināt,
aprasināt, tecēt. Iespējams, tas atspoguļo Ķekavas upes tecējumu: līču
loču.
b) No baltu valodas vārda – „keka”- zars. Iespējams, tas saistās ar Ķekavas
upi
kā Daugavas „zaru”.
2. Katlakalns, Pļavniekkalns, Klaņģu kalns, Spieķu kalns, Odukalns, Krievu
kalns, Saulgožkalns, Brāžu kalns, Zaķu kalns, Tērmaņkalns.
3. A.Čaks – „Mūžības skartie”. P. Rozītis – dzejolis „Ķekava” no krājuma
„Dzīvība”. A.Pumpurs – dzejolis „Galva ar trim šķēpiem” (Raksti, Rīga,
Gulbis, 1935.)
4. 19.gs.b. Doles pagastā tautas mutvārdu daiļradi pierakstīja folklorists
Juris Simenovs.
5. Ķekavas pagastā darbojas: Ķekavas vidusskolas sākumskola, Ķekavas
vidusskola, Pļavniekkalna sākumskola, Ķekavas mūzikas skola,
Ķekavas mākslas skola, privātskola „Gaismas tilts 97”. Vecākā skola ir
Pļavniekkalna sākumskola, dibināta 1869.g.
6. Fotogrāﬁjā redzama Ķekavas sākumskolas ēka, kura celta kā tiesas un
pagasta nams 1896.g. Arhitekts Konstantīns Pēkšēns.

ATBILŽU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ 
15. DECEMBRIS.
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Mākslas skolas dzimšanas diena
Dzimšanas diena mūsu skoliņai! Torte ar desmit svecēm, kurā katru sveci aizdedz kāds
no skolotājiem vai absolventiem. Mīļš noskaņu koncerts kopā ar Valteru un Kažu, ansambļa
„Cīrulītis”, skolas darbinieku un klātesošo pievienošanos kopējā, varbūt skolas himnā,
U. Marhilēviča un G. Rača dziesmā „Tikai tā! „
Bet pirms tam skolas kolektīva paveiktais darbs 10 gadu garumā. Caur videoﬁlmu, atmiņu
cilāšanu, paldies teikšanu un mīļu apsveikumu saņemšanu no pārējām Rīgas rajona mūzikas un
mākslas skolām, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas, Ķekavas skolām, Valsts Kultūizglītības
centra, Ķekavas pagasta padomes, tuvākajiem kolēģiem kultūras namā un arī I. Briģa laba
vēlējumiem.
Bet vēl pirms tam skolas apskate, kas pirmajos absolventos un darbiniekos radīja lielu
izbrīnu, kopēja jubilejas kopdarba radīšana un jaunā skolas bukleta saņemšana.
Bet pats svarīgākais mūsu darba rezultāts un gandarījums absolventu un bijušo audzēkņu,
tagadējo Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu izstādes atklāšana.

darināts svečturis un K. Švānes
veidotais gaismas ķermenis.
Iekārtojot izstādi, skolas pedagogiem bija tāda kā gandarījuma
sajūta par to, ka zināšanu un
prasmju pamati, interese mācības
turpināt mākslas nozarē jauniešos
ielikta jau Ķekavas mākslas skolā.
Tas liek domāt, ka ieguldītais
darbs nav bijis veltīgs. Protams,
mūsu, mākslas skolas pedagogu,
uzdevums nav visus audzēkņus
izveidot par māksliniekiem, bet
tas, ka bērni skolā iegūst citu
pasaules redzējumu– brīvāku, radošāku, daudzpusīgāku, elastīgāku – tā ir tā lielā vēr tība, kas
palīdz bērniem izaugt par atvērtām, radošām personībām.
Skolas jubilejas pasākumā godinājām mūsu skolas audzēkņus, kuri šogad ar saviem
darbiem piedalījās konkursā “Latvijas mūziķu galerija” mūzikas un mākslas festivāla “Bildes
2005” ietvaros. Audzēkņi no “Bilžu biroja” saņēma pateicības rakstus un ielūgumus uz mūziķu
portretu galerijas izstādi, kura kopā ar „Bilžu” mākslas kalendāra prezentāciju tika atvērta 8. novembrī Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā.
Arī divu mūsu skolas audzēkņu Artas Cīrules un Armanda Zelča darbi ir iekļuvuši “Bilžu”
kalendārā, kuru viņi saņēma kalendāra prezentācijas pasākumā. Bērniem bija unikāla iespēja
redzēt mūziķus vaigā, saņemt viņu autogrāfus un noklausīties grupas “Putnu balle” nelielu
uzstāšanos.

INGA ZĀLĪTECĒRŪZE,
Ķekavas mākslas skolas direktore
Ķekavas mākslas skolas 10 gadu jubilejas ietvaros no 4.novembra līdz 9. decembrim
skolas izstāžu zālē apskatāma Ķekavas mākslas skolas absolventu un bijušo audzēkņu I.Egles,
M.Rubiķes, E.Gailīša, l.Melezeres, L.Henčeles, S.Rāviņas, K.Švānes, A.Goldobinas darbu izstāde.
Patreiz šie jaunieši turpina izglītību Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā tekstila, stikla, koka,
vides, modes dizaina un rokdarbu nodaļās.
Izstādes ekspozīcija apzināti veidota vairāk no plenēru un kompozīcijas darbiem, lai
bērniem redzami parādītu, ka zīmēšana un gleznošana, arī mācoties tālāk mākslas izglītības
vidusskolās, neaprobežojas tikai ar klasiskiem uzstādījumiem–klusajām dabām, tomēr
priekšmetu konstrukcija, tonalitāte, apjoms, telpiskums, kompozīcija – tas viss ir pamatu
pamats tālākai izaugsmei.
Izstādi papildina materiālā veidoti darbi– I.Egles vitrāžas, L.Melezeres tekstils, E.Gailīša kokā

ZĪLE OZOLIŅA ŠNEIDERE,
Ķekavas mākslas skolas direktores vietniece radošajā darbā

AFIŠA

Ar gaišu prieku Ziemassvētki nāk!
ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS AICINA

KONKURSA
„Ziemassvētku rotājums 2005” NOLIKUMS

1. DECEMBRĪ PULKSTEN 18 KURSU TELPĀ FLORISTIKAS
NODARBĪBA „ADVENTES VAINAGS 2”.
8. DECEMBRĪ PLKST. 19 LIELAJĀ ZĀLĒ KOPĀ AR DĀMU
KLUBIŅU IZRĀDE VISIEM „UZMANĪGI, SIEVIETES”.
IEEJAS MAKSA 3 LATI. BIĻETES AICINĀM IEGĀDĀTIES IEPRIEKŠ
KULTŪRAS NAMA ADMINISTRĀCIJĀ .
8. DECEMBRĪ PLKST.16 VIESĪBU ZĀLĒ
DIABĒTA BIEDRĪBAS TIKŠANĀS.
9. DECEMBRĪ PLKST. 19 ATPŪTAS SARĪKOJUMS
„SPORTA LAUREĀTI”.
16. DECEMBRĪ PLKST. 19 TRADICIONĀLAIS DZEJAS VAKARS
SADARBĪBĀ AR PRIVĀTSKOLU „GAISMAS TILTS 97”
MĀRIS ČAKLAIS – „DAUDZ KAS IR JĀIERAUGA,
LĪDZ PASAULE TOP PAR DRAUGU.”
18. DECEMBRĪ PLKST. 16
VOKĀLO ANSAMBĻU „CĪRULĪTIS ”UN DEJU GRUPU „DAINA”
SVĒTKU KONCERTS DRAUGIEM UN VECĀKIEM
„ZIEMAS PRIEKS”.

MĒRĶIS
Veicināt Ķekavas pagasta uzņēmējsabiedrību, iestāžu vizuālā noformējuma
attīstību, sekmējot sabiedrības estētisko audzināšanu. Lai svētku noskaņa ienāktu mūsu
pagalmā, mājās dzīvokļu logos, lai svētku gaisma vienotu mūs Ziemassvētku gaidās.

21. DECEMBRĪ PLKST. 19.30
„ DAUGAVIETES”, „ MOZAĪKAS”, „ĶEKAVAS”, „ ZĪLES”,
„SIDRABAINES” ZIEMASSVĒTKU KONCERTS.
26. DECEMBRĪ PLKST. 10,12, 14
SVĒTKU EGLĪTES PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM,
KURI NEAPMEKLĒ BĒRNUDĀRZU,KOPĀ AR NEZINĪTI.
LŪDZAM IEVĒROT IELŪGUMOS NORĀDĪTO LAIKU.

ORGANIZATORI
Ķekavas pagasta padome.
Konkursa vērtēšanas komisija:
· A.Grigale,
· S.Stūrīte,
· A.Jēkabsons,
· D.Kārkliņa,
· M.Patmalniece.

29. DECEMBRĪ PLKST. 18
ZIEMASSVĒTKU NOFORMĒJUMA KONKURSA
NOSLĒGUMA SARĪKOJUMS.
31. DECEMBRĪ NO PLKST. 00.00 LĪDZ 05.00
JAUNGADA BALLE „SVEIKS, SVEIKS , JAUNAIS GADS!”
SPĒLĒS GRUPA „ES –TU UN SAKSOFONS”, VIETAS PIE
GALDIŅIEM AR LĪDZPAŅEMTIEM GROZIŅIEM, IEEJAS MAKSA 5
LATI. BIĻEŠU IEPRIEKŠPĀRDOŠANA NO 5. DECEMBRA
KULTŪRAS NAMA ADMINISTRĀCIJĀ .

VIETA UN LAIKS
Konkurss notiks 2005.gada decembrī Rīgas rajonā, Ķekavas pagastā.
DALĪBNIEKI
Ķekavas pagasta ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi, kafejnīcas, aptiekas, skolas,
pirmskolas izglītības iestādes.

KATLAKALNA TAUTAS NAMS AICINA
SANĀKSIM KOPĀ GAN LIELI, GAN MAZI !
IEDEGSIM GAISMIŅAS MŪSU LIELAJĀ EGLĒ
9. DECEMBRĪ PLKST. 19.00
TIKSIMIES PIE TAUTAS NAMA TRADICIONĀLĀ UGUNSKURA –
ŠOGAD AICINĀM ARĪ JŪS IERASTIES BUDĒĻU TĒRPOS.
LAI SVĒTKU NOSKAŅA IEDEGAS ARĪ JŪSU LOGOS UN
PAGALMOS– SASAUKSIMIES AR GAISMAS BALSI CAURI GADA
VISTUMŠĀKAJAM LAIKAM !
PENSIONĀRU INTEREŠU KLUBS
„VECIE DRAUGI” AICINA UZ PASĀKUMU 10. DECEMBRĪ
PLKST. 12.00 „ADVENTES LAIKA BRĪNUMU GAISMĀ”
SVĒTKU NOSKAŅU JUMS UZBURS
ĶEKAVAS MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅI.
DALĪBAS MAKSA – 1, LS

PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Pieteikumi konkursam iesniedzami līdz 16.decembrim pa tālruni vai personīgi pie
Antoņinas Grigales tālr. 8663696; 9481798 Ķekavas pagasta padomē 31.kabinetā.

K ATLAKALNA TAUTAS NAMA „MĀMIŅU KLUBIŅŠ” AICINA
22. DECEMBRĪ PLKST. 15.00 UZ NODARBĪBU
„SVĒTKI ĢIMENĒ– SVĒTKI ARĪ BĒRNAM”
ZIEMASSVĒTKU NOSKAŅĀS PIE MUMS VIESOSIES
ĢIMENES PSIHOLOGI.
DALĪBAS MAKSA – 2, LS

VĒRTĒJUMS UN APBALVOŠANA
Vērtēšana notiks trīs pretendentu grupās:
· Tirdzniecības uzņēmumi, kafejnīcas, aptiekas u.c.
· Skolas, bērnudārzi, kultūras iestādes u.c.
· Privātais sektors – māju ārējais vizuālais svētku noformējums.
Vērtē pēc 10 punktu skalas pēc šādiem kritērijiem:
· Atbilstība tēmai,
· Oriģinalitāte,
· Mākslinieciskā kvalitāte,
· Apkārtējās vides un telpu sakoptība,
· Fasādes dekorējums.

K ATLAKALNA TAUTAS NAMS
AICINA UZ JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANAS BALLI
31. DECEMBRĪ PLKST. 22.00
„ SĀK JAUNU APLI LAIKA RATS”
MUZIKĀLO NOSKAŅU UN DANČU RITMUS RADĪS GRUPA
„LILIOMS”. VAKARA GAITĀ DAŽĀDI PĀRSTEIGUMI.
DALĪBAS MAKSA–5,LS (VIETU REZERVĒŠANA
PIE GALDIŅIEM NO 19. DECEMBRA)

Tematiski un mākslinieciski veiksmīgākajiem darbiem izteiks atzinību un pasniegs
balvas 2005.gada 29.decembrī plkst. 18.00 Ķekavas kultūras nama zālē, pie kaﬁjas tases
ar mākslinieku piedalīšanos.
K ATRĀ PRETENDENTU GRUPĀ 1. VIETA – NAUDAS BALVA LS 100.00.

PENSIONĀRU IEVĒRĪBAI
VĒLOT GAIŠUS ZIEMASSVĒTKUS UN LABU VESELĪBU, ĶEKAVAS PAGASTA PADOME AICINA UZ SVĒTKU KONCERTIEM
16. DECEMBRĪ PLKST. 15.00 K ATLAKALNA TAUTAS NAMĀ. 17. DECEMBRĪ PLKST. 15.00 ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ.

DOLES–ĶEKAVAS EV. LUT. BAZNĪCAS
ADVENTES DIEVKALPOJUMOS
(SĀKUMS PLKST. 10) SKANĒS:
27. NOVEMBRĪ – VIJOLE, 4. DECEMBRĪ – SAKSOFONS
11. DECEMBRĪ – MŪZIKAS SKOLAS
PEDAGOGU UN AUDZĒKŅU KONCERTS

18. DECEMBRĪ – SLOKAS EV.LUT. BAZNĪCAS
ZVANU ANSAMBLIS.

Laiks labiem vārdiem

ZIEMASSVĒTKU VAKARĀ 24. DECEMBRĪ PLKST. 18
JAU TRADICIONĀLI ĶEKAVAS PAGASTA PADOME
IEDZĪVOTĀJIEM DĀVINA MĀKSLINIEKU KONCERTU.
ŠOREIZ KONCERTĒS FLAUTISTE, STARPTAUTISKO KONKURSU
LAUREĀTE, ŅUJORKAS DŽULJARDA SKOLAS MAĢISTRANTE
ILZE URBĀNE.
DZIEDĀS ĶEKAVAS PAGASTA JAUNIEŠU ANSAMBLIS.

Ziemassvētki ir laiks, kad no gada vistumšākās dienas pasaule atkal pagriežas uz sauli,
pavasari, atdzimšanu; kad mēs paši kļūstam labāki un gaišāki, bet mūsu sirdis – atvērtākas.
Tas ir laiks arī labiem vārdiem – tiem, kuri gada garumā varbūt krājušies nepateikti, un tiem, ko
vēlaties teikt kādam tāpat vien…
„Mūsu Ķekava” gaida jūsu Ziemassvētku apsveikumus līdz 12. decembrim. Varat tos
atsūtīt pa pastu uz adresi: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, LV 2123, pa e–pastu: avize@kekava.lv vai
nodot pagasta padomē sekretārei. Ja ir jautājumi, varat zvanīt pa tālr. 9192012 redaktorei.

ZIEMASSVĒTKU RĪTA DIEVKALPOJUMU
25. DECEMBRĪ PLKST. 10
KUPLINĀS BĒRNU ANSAMBLIS „CĪRULĪTIS”.

GUNTA LAPIŅA,
„Mūsu Ķekavas” redaktore
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VĒSTURES ALBUMS

Piektais Gads. Decembris

Ķekavas dzirnavas. 1905. gada nogalē pie dzirnavnieka
Lapiņa nāca revolucionāri pēc ieročiem; dzirnavu
strādnieku Mazuru soda ekspedīcija 1906. gada janvārī
pēra ar pletnēm. Fotogrāfētas ap 1930. g.; iespējams,
ka 1905. gadā tās neizskatījās gluži tādas, jo pēc tam
bija taču I. pasaules kara bojājumi un remonts. Fot. P.
Āboltiņš. Dāvinājusi R. Namatēva vai A. Gudermane
(atkarībā no tā, kuru Jūs izvēlaties ievietošanai avīzē?
Kā jau rakstīju iepriekš, līdz decembra vidum jaunās
pašvaldības – Rīcības komitejas bija ievēlētas kā Doles, tā
Katlakalna pagastā. Tās sāka darboties saskaņā ar novembra
Zemnieku (pagastu pārstāvju) kongresa lēmumiem. Vispirms
izteica neuzticību vecajām pagastvaldēm un tās atlaida; taču
pagastvecākie (J. Svīkulis un M. Leimanis), īpaši neiebilstot,
visā pilnībā savus amatus jaunajai varai tomēr nenodeva.
Nemiernieku bruņotās “kaujas družinas” klātbūtne lika rūpīgi
apdomāt, pirms ko iebilst. Īpaši pēc “tautas sirdsapziņas”
tiesas 15. decembrī Katlakalna pagastnamā. Jau kādu nedēļu
pirms tam uz Miķeli Stendzenieku ticis šauts – netālu no
Katlakalna pagasta Krusta skolas Parumbē, kur viņš dzīvoja.
(Vēlāk, tiesas prāvā gan skaidrots, ka tie bijuši nejauši šāvieni –
no nemākulīgas apiešanās ar ieroci.) Kāpēc pagastļaudis
vērsās pret viņu? Vai tiešām droši zināja, ka Stendzenieks bija
slepenpolicijas ziņotājs? Vēlāk – t. s. Doles–Katlakalna kaujas
organizācijas prāvā Ikšķiles pagasta uradņiks (1905. gadā t. p.
amatā Doles un Katlakalna pagastā) Kārlis Lapans liecina, ka
Stendzenieks sniedzis policijai sīkas ziņas par revolucionāriem.
Tāpat norāda arī Staņislavs Ļacevičs (tolaik Rīgas apriņķa
priekšnieka jaunākais palīgs I iecirknī, bet nu jau Pērnavas
apgabala priekšnieks): “Man bija aģents, Katlakalna pagasta
desmitnieks Stendzenieks, no kura saņēmu ziņas par družinu.
Stendzenieks ziņoja, ka galvenais ir Godelis, Niklāss Ģibze
un viņa brālis, Damalti – tēvs un vecākais dēls, pie tam tēvs,
aptverot, ka kampaņa izgāzusies, no kustības atkāpies; Pēteris
un Indriķis Sējas un pēdējā divas māsas [..]” Viņš nosauc vēl
daudz uzvārdu, stāsta, ka reiz abi ar Stendzenieku naktī ar
laivu pārcēlušies uz Doles salu un uzdūrušies kaujinieku
postenim, kas viņus sagaidījis ar šāvieniem. Drīz pēc tam
Stendzenieks ar pavēsti atsaukts uz Katlakalna pagastnamu
un nošauts. Vēl Ļacevičs piebilst, ka kustības uzplaukumā
bijis bīstami nebūt tās atbalstītājam, un turpina: “Pie tam
esmu cieši pārliecināts, ka par kustību, tās dalībniekiem līdz
vissīkākajiem sīkumiem viss ir zināms visiem iedzīvotājiem,
tā kā viss tika darīts neslēpjoties, atklāti, uzvaras sajūsmā
pār īslaicīgo varas bezspēcību. Un iedzīvotāji bija cieši
pārliecināti, ka revolucionāru ieviestā pašpār valde paliks uz
visiem laikiem, tāpēc darbojās nekautrējoties.” Zemnieku
bruņojumu un apņēmību Ļacevičs vērtē šādi: “Družina bija
izveidota daudz pamatīgāk kā citos pagastos, un es domāju:
ja pirms soda ekspedīcijas sākšanas karaspēks būtu virzījies
no Rīgas, tad sastaptu spēcīgu pretestību; vēl jo vairāk tāpēc,
ka revolucionārus bija iedvesmojušas īslaicīgās sekmes

sadursmē ar karaspēku Lielvārdes muižā. Vecais Damalts pat
lielījās Lapanam, ka viņi sasitīs visus, kas pie viņiem nāks, un ka
družinai esot atbalsts Bišumuižas fabrikā.”
Decembra pēdējā nedēļa aizvadīta trauksmē un neziņā: apkārtējos pagastos savus asiņainos darbus jau veic
soda ekspedīcijas, bet ar 24. decembri Vidzemē ieviests
karastāvoklis. Ap Ziemassvētkiem kaujinieki iegriezušies
dažās mājās, lai vēl sadabūtu ieročus. Arī pie Ķekavas
dzirnavu turētāja Lapiņa bijuši trīs bruņoti vīri, tostarp
Mārtiņš Veibrants, kuram pēc gada piespriež nāves sodu
par mācītāja Taurīša nogalināšanu. Pie Krones Akmeņsalas
muižā 28. decembrī kopā ar diviem nepazīstamiem atnācis
Niklāss Ģibze. Viņš atnesis Godeļa zīmīti, kurā teikts, lai tās
uzrādītājam atdotu šauteni. Krone nav devis, un, pat māju
pārmeklējot, viņi ieroci nav dabūjuši.
Domājams, ka izšķirošo lēmumu nebija viegli pieņemt.
Sākt bruņotu pretošanos, atklātu cīņu, apstākļos, kad ne vairs
atsevišķas muižnieku pašaizsardzības vienības, bet pati valsts
ar karaspēku uzbrūk savai (tomēr, tomēr savai) tautai, – tas
prasītu pārāk lielus upurus, pie tam pilnīgi veltīgus, jo uzvarēt
šādā karā nav iespējams… Bēgt, pie tam, cik iespējams, tālu
– to varēja atļauties tikai daži: jaunie, kam vēl nebija ģimenes;
turīgākie, kas varēja samaksāt “ceļa izdevumus”; bet – ko
par to teiks sirdsapziņa, ka līdzgaitnieki un atbalstītāji, kas
atsaucās dedzīgajiem aicinājumiem, nule tiek pamesti bez
aizstāvības un palīdzības… Doties “mežabrāļos” un turpināt
cīņu: atriebt, tiesu spriest un nekavējoties spriedumu
izpildīt – teroru pret teroru… Bēguļot, kamēr noskaidrojas
apstākļi (apdraudētības pakāpe) un pārskrien pirmās
briesmas; kamēr rodas kāda cita iespēja… Vai – palikt
pie savas ģimenes, savā pagastā, savā zemē .. savā zemē
pavisam tiešā nozīmē – kapsētā vai nevienam nezināmā vietā
apraktam… Daudziem izvēles iespēju nemaz nebija. Taču
nāves bailes un bezpalīdzības sajūta droši vien bija. Diena aiz
dienas baisās gaidās un neziņā: Ziemassvētki… gadu mija…
pusjanvāris… un tad – asinsplūdi…
Bet atgriezīsimies vēlreiz pie uradņika Lapana. Viņš
ar pārliecību pildījis savu amatu, ir gatavs iet līdz galam
un 28. decembra raportu rakstījis gandrīz kā pirmsnāves
vēstuli. Savus informācijas avotus neminot, viņš raksta,
ka 27. decembrī esot “slepenā ceļā uzzinājis“, ka Doles un
Katlakalna pagastos revolucionāri gatavojas visai enerģiski
pretoties karaspēkam. Tālāk Lapans pa punktiem raksturo šo
gatavību: dienu un nakti patrulē bruņotas komandas, sardzes

Skats pāri dzirnavu ezeram uz Ķekavas centru. Fotogrāfēts
pirms 1910. gada, kamēr Ķekavas krogs vēl nav pārbūvēts
par Doles Saviesīgās biedrības namu. Ķekavas krogs, kas
atradies ap 100 soļu no Doles pagastnama, dokumentos
minēts kā revolucionārās kustības vadītāju pārrunu un
nakšņošanas vieta. Dāvinājusi L. Dumpe.

NOTIKUMS

Skats uz bij. Doles draudzes skolas ēku ap 1930. g. Piektā
Gada notikumu laikā šī ēka, šķiet, bija ar zemāku jumta
daļu, kas pārbūvēta pēc bojājumiem I pasaules kara
laika apšaudēs. Fot. P. Āboltiņš. Dāv. R. Namatēva.
posteņiem sazināšanās nolūkā izdalīti zvaniņi, bet galvenais
novērošanas postenis izvietots Ķekavas baznīcas tornī, kaujas
družīnas dalībnieki – ap trīssimt līdz piecsimt vietējo pagasta
iedzīvotāju kopā ar Bišumuižas strādniekiem – nolēmuši
cīnīties līdz pēdejam, gandrīz visiem ir labas šautenes un
“Brauning” sistēmas revolveri, pie Damaltu mājām ierīkoti
ierakumi un aizsardzības pozīcijām izvēlētas vairākas mūra
ēkas Bauskas šosejas malā, arī abi pagastnami, bet par
galveno cīņas punktu izvēlēts Doles pagastnams un baznīca
(abi Ķekavā). Tālāk Lapans nosaucis galvenos vadītājus
– H. Šmitu, J. Godeli, P. Sēju un V. Leimani, kas vistuvākā
laikā nolēmuši izbraukt uz ārzemēm. Līdz beidzot: “11)
Kaujas družinas locekļi mani meklē un grib atņemt dzīvību,
baidoties, ka es viņus nodošu, bet, tā kā družina var savu
nodomu izpildīt, tad es uzskatu par savu pienākumu uzrakstīt
visu šo personu sarakstu, norādot galvenos vadītājus, un, ja
man būs atņemta dzīvība, tad vainīgas būs minētās personas
pievienotajā sarakstā. Galvenie vadītāji, kā arī citi kaujas
družinas locekļi ļoti nožēlo, ka 30. novembrī mani dzīvu
izlaida no Doles pagastvaldes nama. Ziņojot par augšminēto
Jūsu Augstlabdzimtībai, man ir gods lūgt dot rīkojumu
pieņemt visstingrākos mērus pret personām, norādītām
sarakstā. Pielikumā: personu saraksts, kas darbojas pret
valdību Doles un Katlakalna pagastā.” Ar šo ziņojumu Lapans
28. decembrī devies pie Rīgas apriņķa priekšnieka jaunākā
palīga 1. iecirknī (Staņislava Ļaceviča), nav viņu saticis, tālab
pāradresējis pašam Rīgas apriņķa priekšniekam. Šī kauja,
kuras gatavību tik izsmeļoši apraksta Lapans, šī bruņotā cīņa
ar karaspēku mūsu pagastā tomēr nenotika. Soda ekspedīcija
iebruka neaizsargātās zemnieku mājās un tās izpostīja,
spīdzināja un nošāva neapbruņotus cilvēkus, kas nepretojās.
Lapans, kura dzīvība tika pasaudzēta 30. novembrī Doles
pagastnamā un konﬂiktos uz kuģīša, kopā ar mācītāju V.
Taurīti un Doles muižas pārvaldnieku A. Kelleru bija tie, kas
sastādīja eksekūcijai nododamo pagastļaužu sarakstus. Bet
tas jau notika 1906. gada janvārī.
Arī šoreiz, tāpat kā līdz šim, esmu izmantojusi Latvijas
Valsts vēstures arhīva un Latvijas Valsts arhīva materiālus.
Manā rīcībā nav mūsu novadnieku dokumentētu liecību
par baisās gaidās aizvadīto gadumiju; šīs izjūtas atliek vien
iztēloties katram pašam!
Cienījamie lasītāji! Ja Jums ir zināmi Piektā Gada
atmiņstāsti – dzimtas, kaimiņu u. tml., lūdzu dariet tos
zināmus muzejam! Ļoti vajadzīgas arī tālaika fotogrāﬁjas.

VELTA STRAZDIŅA,
Ķekavas novadpētniecības muzeja speciāliste

MUMS RAKSTA

Izstāde ”Sievietes”

Lepojos ar Ķekavu

12.novembrī tika atvērta pirmā novadpētniecības muzeja
ceļojošā izstāde. Tā veltīta novadniekam, vairāku Z.Ērgles
grāmatu ilustrētājam, „Dadža” karikatūristam Edgaram Ozoliņam un sievietēm viņa darbos. Idejas autors un noformētājs
ir mākslinieks Armīns Ozoliņš. Šobrīd izstāde apskatāma
Katlakalna tautas namā, janvārī tā būs Ķekavā, bet pēc tam
ceļos pa Latviju.
Liels paldies Katlakalna tautas nama darbiniekiem
par uzņemšanu. Šis varētu būt labs sākums turpmākai
sadarbībai. Aicinām visus apskatīt izstādi.

20 gadu laikā Ķekava ir ļoti attīstījusies un turpina augt. Ir izstrādāti plāni, kuri tiek realizēti ik
dienu. Pirmā tika izveidota mākslas skola, gadu gaitā tā ir paplašināta. Rekonstruēts kultūras nams,
estrāde, ir jauna mūzikas skola, futbola laukums, kas atbilst visiem standartiem, visā Ķekavā tiek
attīstīti un uzlaboti bērnu laukumi. Ja vēl pirms trīs gadiem nekur nevarēja pamanīt atkritumu
urnas, tad šobrīd tās eksistē un ir acīmredzams, ka apkārtējā vide ir uzlabojusies. Līdz ar to mums
patīkamāk atrasties šādā vidē. Tiek restaurētas un uzlabotas skolas, jaunieši par skolu remontu ir ļoti
apmierināti. Skolēniem ir izveidots skeitparks, kur var lieliski pavadīt brīvo laiku. Tiek celta piebūve
bērnudārzam. Visvairāk tiek domāts par jauniešu un bērnu vajadzībām, lai viņiem būtu iespēja
pilnveidot sevi, neklejot apkārt, bet katram atrast kaut ko sev. Man prieks par Ķekavas attīstību, ar
prieku varu teikt: „Lepojos, ka esmu Ķekavas iedzīvotāja”.

SABĪNE KRASTIŅA,
topošā sabiedrisko attiecību speciāliste

„…saknes nav izraujamas”

Būt vai nebūt čipsiem?

„Man gribas parādīt, kuras ir tās īpašības, kuras dzīvo un
mīt mūsos joprojām, bet kuras ir tās, kas vairs neeksistē…
Manī radās vēlme saskatīt, ka ir īpašības, kuru saknes nav
tik vienkārši izraujamas no senču laikiem. Tās visas mēs
varam atrast savos dižajos ciltskokos…”
Jau 14. gadu Ķekavas novadpētniecības muzejs rīko
skolēnu domrakstu konkursu „Latvieši”, kas veltīts G.Merķeļa
piemiņai. 1. novembrī notika konkursa noslēgums. Šogad
kā vadmotīvs bija latvieši un 21.gadsimts. Darbus iesūtīja
44 autori no 20 Latvijas skolām. No Ķekavas vidusskolas
piedalījās Madara Vegnere (11.kl.) un Iveta Stivriņa (12.kl.),
kuras darbu novērtēja visaugstāk (attēlā meitenes kopā ar
skolotāju Veltu Volosovsku).

Jau labu laiku Ķekavas vidusskolā bija skolēni, kuri labprāt gribētu ēst pusdienas, un tādi,
kuri kategoriski atteicās to darīt, jo ir iespēja nopirkt kaut ko graužamu kafejnīcā. Protams,
ka iecienītākais ēdiens bija un ir čipsi. Jāsāk ar to, ka šis produkts ir neveselīgs, un bieži vien
bērni ar to bojā savu veselību. Tagad skolā čipsus vairs nepārdod, bet nekas nav mainījies, jo
skolēni iegādājas šo produktu tuvākajos veikalos. Tieši 5.–9. klašu skolēni ļoti bieži pērk čipsus.
Aptaujājot skolēnus, secināju, ka ar šo problēmu nevar cīnīties, jo pirks veikalā, ja skolā nevarēs.
Uz jautājumu, kāpēc viņi ēd čipsus un vai vecāki to atļauj, atbildes bija līdzīgas. “Vecāki neļauj,
bet nezina, ka skolā es ēdu čipsus, salātus un saldumus, nevis pusdienas.” Bet ir arī vecāki, kuri
atbalsta, ka bērns skolā neēd pusdienas. Skolēni pērk čipsus arī tāpēc, ka notiek akcijas un ir
iespēja tajās laimēt. Cīnīties ar šo problēmu vajag gan skolā, gan mājās, bet jācīnās kopā, lai
būtu rezultāts, jo viena puse pie labākās vēlēšanās to nevar izdarīt.

INĀRA RUMBINA,
Ķekavas novadpētniecības muzeja direktore

JŪLIJA RAKITENKO,
BAT, Sabiedrisko attiecību fakultātes studente
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SPORTS

REKLĀMA

Ķekavas pagasta kausa izcīņa roku cīņā 19. novembrī
Svaru kategorijā 55 kg dāmas: 1. Monta Siliņa.; 2. Liene Demenska.
Svaru kategorijā 65 kg dāmas: 1. Sigita Krūmiņa, 2. Ieva Spruženiece.
Svaru kategorijā +65 kg dāmas: 1. Žanna Čingule; 2. Vija Berķe, 3. Veronika Bārbale.
Parasacensībās dāmām absolūtajā vērtējumā: 1. Veronika Bārbale; 2. Levkadija Mass,
3. Tatjana Smehova.
Svaru kategorija 60 kg kungiem: 1. Ēriks Maskals; 2. Jurģis Bučiskis; 3. Edgars Maskals.
Svaru kategorija 70 kg kungiem: 1. Jānis Šivars, 2. Juris Lešinskis; 3. Agnis Gradovskis.
Svaru kategorija 85 kg kungiem: 1. Jānis Amoliņš; 2. Artūrs Dorohovs, 3. Ainārs Cirponis.
Svaru kategorijā +85 kg kungiem: 1. Normunds Tomsons; 2. Māris Kalējs; 3. Rolands Norkus.
Absolūtā svaru kategorija parasacensībās kungiem: 1. Kaspars Gargurnis; 2. Jānis Juhnēvičs;
3. Aivis Jakovļevs.

INĀRS LAZDOVSKIS

Regbijs
Tālr./fakss 7286102
Mob. tālr. 9620001

29. oktobrī LU stadionā notika Eiropas reģionu kausa izcīņa ¼ ﬁnālspēle starp Rīgas rajona
izlases komandu Ķekava / Stats un Provansas regbija izlasi no Francijas, kura pērn kļuva par
turnīra uzvarētāju.
Francijā regbijs ir nacionālais sporta veids. Tā bija pirmā reize, kad oﬁciāla turnīra ietvaros
Latvijā viesojās kādas regbija lielvalsts pārstāvji. Lai gan rezultāts nebija mūsu komandai
labvēlīgs ( 3-60), tomēr Ķekava/ Stats komanda demonstrēja lielisku sniegumu.
Mūsu Ķekava/Stats komanda 6. novembrī kļuva par Latvijas čempioniem, uzvarot regbija
klubu “Ovals” komandu ar rezultātu 27–15.

e–pasts: alkol@apollo.lv www.alkol.lv

ULDIS BAUTRIS, treneris

Ģimenes spieto Ķekavā
Jau 14. reizi sportojošās ģimenes
saspietoja kopā no dažādām Latvijas
pusēm. Piedalījās 13 ģimenes no Ķekavas,
Saldus, Priekules, Salaspils, Rīgas un
Bauskas rajona. Spieta „mamma” Sarmīte
Čapa mīļi visus sagaidīja Ķekavas sporta
klubā, kur notika sacensības ﬂorbolā, basketbolā , šautriņu mešanā, ķegļos, futbola
sitienos vārtos, lidojošo šķīvīšu mešanā
un piepūšamajā stafetē. Kopvērtējumā
visspēcīgākie izrādījās Stikānu ģimene no
Ķekavas. Sacensības noritēja spraigi un
nopietni, tiesāšanā aktīvi piedalījās Ancīšu
un Cīruļu ģimenes. Vakara gaitā balvas
tika visiem, bija medaļas un tradicionālā
ģimeņu torte.

Florbolisti sāk ar uzvaru un apņēmību
12.novembrī Ķekavas vienība iesāka otrā apļa spēles. Kocēnos ar rezultātu 7-5 tika
pieveikti pašreizējie Latvijas čempioni Rubenes komanda. Jau no paša spēles sākuma Ķekavas
mobilizācija atspoguļojās uz tablo, pēc desmit nospēlētām minūtēm – 3-0 ķekavnieku labā.
Spēles turpinājums bija patiesi grūts un saspringts, taču smagā cīņā uzvara tika nosargāta.
Otrais aplis iesākts ar uzvaru un apņēmību turpināt tādā pašā garā! Šī uzvara ļāva arī turnīra
tabulā pakāpties uz otro vietu, apsteidzot to pašu Rubenes komandu.

Sagatavoja LINDA ZAĶE

Ķekavas pagasta sporta laureāts 2005
Noslēguma ceremonija un atpūtas vakars notiks
9. decembrī plkst 19.00 Ķekavas kultūras namā.

Pasaulē labākais – mūsējais!
No 25.-30. oktobrim Cēsīs un Valmierā, Kocēnu pagastā, norisinājās pasaules čempionāts
ﬂorbolā jauniešiem vecumā līdz 19 gadiem. Starp izlases 23 spēlētajiem bija iekļauti arī 2
mūsējie – aizsargs Artūrs Špīss un vārtsargs Jānis Bramanis.
Latvijas izlase turnīru uzsāka ar kauju pret Dānijas valstsvienību, kuru dramatiskā cīņā
pieveicām ar rezultātu 3:2.
Turnīra otrajā dienā mājinieki pārcēlās uz Kocēniem, kur uzņēma nākošos pasaules
čempionus zviedrus. Neskatoties uz to, ka Zviedrijā ir 60 reizes(!) vairāk ﬂorbolistu nekā Latvijā,
latvieši, veiksmīgi realizējot pretuzbrukumu taktiku, vienubrīd zaudēja tikai ar 1:3 un 2:4. Spēle
beidzās ar 8:2 zviedru labā. Bramanis vārtos stāvēja tikai mača pēdējās 10 minūtēs, atvairīdams
visus pretinieku 6 metienus. Turnīra 3.diena Latvijas izlasei bija izšķirošā, jo, lai iekļūtu pusﬁnālā,
bija jāuzvar Čehija. Emocijām bagātā cīņā, izcili realizējot trenera norādījumus, ar 4:3 tika sagrauts
čehu „koris”. Jānis aizvadīja 2. izcilo spēli pēc kārtas, atvairīdams 22 pretinieku metienus, bet
Artūrs lieliski darbojās aizsardzībā. Diemžēl atlikušajās spēlēs disciplinēta aizsardzība izšķīda kā
pa vīlēm. Pusﬁnālā zaudējums somiem 0:11. Komanda pēc zaudējuma bija psiholoģiski iznīcināta,
un tāpēc arī spēlē par bronzas medaļām loģisks
zaudējums ar 3:8 Šveicei. Vārtos atkal bija
Bramanis, kurš savus pienākumus izpildīja labi,
ko nevar teikt par komandas treneriem un
aizsardzības līniju un atsevišķiem uzbrucējiem.
Pats fantastiskākais sekoja nedaudz vēlāk, kad
tika nosaukta pasaules čempionāta U-19 vecuma
grupā simboliskā izlase. Pirmoreiz tajā bija arī
latvietis, un tieši mūsējais, ķekavietis, – Jānis
Bramanis. Kā pasaules labākais vārtu vīrs Jānis
saņēma nelielu trofeju un publicitāti visā pasaulē,
gūstot atzinību pat ﬂorbola Mekā Zviedrijā. Lielu
Jāņa paldies pelnījis Ints Vancāns, kurš ir Jāņa
pirmais un vienīgais treneris! Apsveicam!

Kristaps Zaļkalns

PATEICĪBA
Sertiﬁcēta arhitekte INESE ABIKA
Projektēju: dzīvojamās, sabiedriskās un dārza mājas; pirtis;

Paldies Ķekavas pagasta sociālā dienesta vadītājai Ņinai Timermanei un skolotājai
Intai Sergutinai par materiālo un saprotošo morālo atbalstu Ivītim psiholoģiskas traumas brīdī.

ēku un dzīvokļu rekonstrukcijas; izpildprojektus – būvju legalizāciju.

«Ķekavas kodols” Nākotnes iela 2, Ķekava, mob. tālr. 9358846, tālr. 7936595

Ar cieņu, VECMĀMIŅA
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APSVEIKUMI
Mazā, liegā, dzīvā elpa,
Tevi saņem mātes roka.
Viļņi tek un ceļu loka,
Plaša pasaultelpa.
(Z. Lazda)
Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
jaundzimušos mazuļus
TĪNU OZOLU,
IZABELLU ĶIMENI,
IVARU ANDREJU LINDI,
ROBIJU GULBI,
IVO LĪBIETI,
ANCI FOGELI,
ANASTASIJU SLAVIKU,
DOMINIKU FRANCISKU MEKŠU,
DANIELU RŪBIJU JAKUŠENOKU
un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta padome.

LĪDZJŪTĪBA

SLUDINĀJUMI, REKLĀMA
SĀKOT AR 15.NOVEMBRI ,ĶEKAVĀ, RĪGAS IELĀ 2, TĀLR. 7935245,

Aicinåm bérnus
no 2–5 gadu vecumam uz

PIEDĀVĀJUMĀ:
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES (BALTEGLES, SERBIJAS EGLES, DAŽĀDI AUGUMI)
ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMU MAISIŅI
DAUDZVEIDĪGAS DEKORATĪVĀS SVECES
SĒKLAS (FIRMAS BRUINSMA PROFESIONĀLĀS GURĶU UN TOMĀTU SĒKLAS)
MINERĀLMĒSLI
PODI, KASETES
AUGU AIZSARDZĪBAS, DEZINFEKCIJAS LĪDZEKĻI
LAISTĪŠANAS INVENTĀRS (LAISTĪŠANAS ŠĻŪTENES,
PILINĀTĀJI, SPRAUSLAS U.T.T.)
SUBSTRĀTI (KŪDRAS, VERMICULITE, PERLĪTS)
AUGSNES PĀRKLĀJI (CLOVERMAT)
DĀRZA INVENTĀRS

“Vinnija Püka” nodarbîbåm.
Nodarbībās:
• zīmēsim, līmēsim;
• veidosim, griezīsim;
• dziedāsim, dejosim un iesim rotaļās.
Nodarbības notiks 2x nedēļā
pirmdien, trešdien
11:30–12:30.

SIA “AGRO TECHNICAL SUPPLIES ” K. N. LAUKI ĀDAŽU PAG. RĪGAS RAJ.
TĀLR . 7904802 , FAX 7996044, E-MAIL BALTICS@AGRO-TECHNICAL.COM

Pieteikties ﬁtnesa klubā “Eliksīrs”

Aicinām iegādāties
· gultas veļu (visi izmēri)
· aizkaru audumus
· galdautu audumus
· gatavos apģērbus no Quelle
kataloga (ir arī lielie izmēri)
MŪSU VEIKALĀ NĀKOTNES IELĀ 2, LKS
„ĶEKAVAS KODOLS” TELPĀS.
LĪDZ 31. DECEMBRIM – 20% ATLAIDE
AIZKARU AUDUMIEM !
SIA „AGREINO”, LV 40003684808
NĀKOTNES IELA 2, ĶEKAVA, RĪGAS RAJ. LV
2123. TĀLR. 7937715

Kustības mūzikas ritmos Tavām kājām
un rokām, prātam un sirdij.
Fitnesa klubs Eliksīrs aicina bērnus un jauniešus uz

Vakar sili bija zili,
Un tu cēli sapņu pili,
Lieliem darbiem spēku krāji,
Zvaigžņu tāles atrast gāji...
Nemanot tev klusi klusi
Baltā ziema atnākusi...
(H. Skuja)
Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
VARA KĻAVAS,
VERONIKAS KRASIKOVAS,
ŅINAS SELICKAS,
EDUARDA KRŪMIŅA,
LEONARDA BRIKUĻA,
STAŅISLAVA ŠKUTĀNA,
JĀŅA BALTMAŅA,
SERGEJA MILLERA
aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.

Skumstam kopā ar darba kolēģi
Inesi Krujeli, vīram aizejot aizsaulē.
SIA „Olekte” kolektīvs

REKLĀMA

ATSĀKUSI DARBU
VEĻAS MAZGĀTAVA.
Veļas mazgāšana
Dažādu apģērbu gludināšana
Aizkaru, pārklāju mazgāšana
Segu, pledu mazgāšana
Ķīmiskā tīrīšana
Mazgājat mājās, gludiniet pie mums

DEJU STUDIJU.
Balstoties uz modernās un klasiskās
dejas elementiem:
• uzlabo stāju;
• apgūst sporta deju pamatus;
• nostiprina ķermeņa muskulatūru;
• izveido ritma izjūtu un koordināciju;
• apgūst saskarsmi, komunikāciju grupā,
pārī un kolektīvā.
Studiju vada:
mākslas maģistre – horeogrāfe,
deju pedagoģe Guna Ezermale
un sporta deju pedagogs
Eldars Salvis Ozoliņš

DURVIS, KĀPNES

koks
plastikāts
alumīnijs

LOGU SERVISA NAMS

Logi
rotā
māju

I AEHAU

AIZSARGŽALŪZIJAS,
ŽALŪZIJAS, JUMTA LOGI

Logduizains

Piegāde, montāža. Līzings.
Garantija. Izdevīgas cenas.
SIA Logu Servisa Nams
Rīgā, Skaistkalnes ielā 1
Tālr. 7619495, mob. tālr. 8375214

Pieteikties Fitnesa klubā "Eliksīrs"
personīgi vai pa tālr.: 7937274

Fitnesa klubs ELIKSÈRS
3. decembrÈ
Jüs aicina uz

AEROBIKAS MARATONU
no pulkst. 1100 lîdz 1500.
Vienreizēja iespēja
piedalīties
dažāda veida aerobikas
nodarbībās, kā arī
pamēģināt uzdejot Salsu.

„WAVIN LATVIA” meklē noliktavas darbinieku. Vēlamas iemaņas
darbā ar autopacēlāju. CV lūdzam sūtīt uz e-pastu wavin@wavin.lv
vai pa faksu 7146407. Kontakttālrunis 7146400.

PĒRK vēstures muzeja ierīkošanai senus lauku sētas sadzīves priekšmetus –
mēbeles, darbarīkus, apģērbus utt. Tālr. 9633722, 9622722.
PĒRK senlaicīgus priekšmetus, kara laika armijas simboliku, monētas,
sudrabu. Tālr. 6404141.
PIEDĀVĀJU BEZMAKSAS KONSULTĀCIJU – veselības un svara korekciju līdz
Jums vēlamajam rezultātam. Iegūtā rezultāta stabilizācija. Jūsu konsultante
INTA, mob. tālr. 9638987.

Pašiem izturīgākajiem balvas!
Ieeja brīva

PIEDĀVĀJAM asenizācijas pakalpojumus
klientam izdevīgā laikā. Tālr. 8232050
Ķekavas TV darbnīca ”LĪČUPES”
Nākotnes ielā 6
• veic TV–SAT, videonovērošanas, signalizācijas, telefona, interneta, audioakustikas kabeļu
darbus;
• uzstāda individuālās, kolektīvās TV–SAT sistēmas.

Skolas ielā 3, Ķekava, tālr.: 7937274

Būsiet mīļi gaidīti mūsu veļas mājā
Ķekavā, Gaismas ielā 17.
Tālrunis 7937186.

P

LOGI

TV–SAT KOMPLEKTI:

• NTV+ – 73 Ls,
• Krievijas TV kanāli: ORT, RTR, NTV, Ren TV, TNT, TV centrs, STS, Kultūra u.c.;
• sporta kanāli Eurosport, Extreme sport, AB motors,

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

NTV+ sport, NTV+ futbol,

• vispārizglītojošie kanāli: Discovery Russia, Discovery civilisation, Discovery Science,

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

•
•
•
•
•
•
•

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. 9175622. Egons.
Starptautisks metāla apstrādes uzņēmums

LEAX Baltix
Sakarā ar studiju paplašināšanos aicina darbā
programmvadības darbagaldu operatorus.
Priekšroka kandidātiem ar virpotāja vai frēzētāja pieredzi,
vai ar pieredzi darbā ar programmvadības darbagaldiem.
Piedāvājam:

ekavas pagasta interneta måjas lapa: www.kekava.lv

• stabilu atalgojumu;
• labus darba apstākļus;
• nepieciešamo apmācību.

Darbs Rīgas rajona Babītes pagasta Piņķos.
Pieteikties pa tālr. 6335227, fakss 7490955
e-pasts: girts.leax@tnet.lv, www.leax.se
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