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NOTIKUMS

DARBA MŪŽS
,,…par Ķekavai, grāmatām
u n c i l vē k i e m at d o t aj i e m
25 gadiem’’ - šādi cieņas pilni
vārdi 8. februāra pēcpusdienā
iz skanēja Ķekavas pagasta
padomes priekšsēdētājas
Dzintras Maļinovskas uzrunā,
pasniedzot atzinības rakstu
Ķekavas bibliotēkas vadītājai
Mārītei Ķempelei.
Darba mūžs, it kā nekas
īpašs – cilvēks godprātīgi ir
pildījis savus pienākumus,
nācis uz darbu, pilnveidojis
sevi un sev apkārtējos ļaudis,
notikumus, tikai… nemanot ir
pagājuši 25 gadi. Nemanot?
Mārīte Ķempele savas
darba gaitas Ķekavas pagasta
bibliotēkā uzsāka 1980. gadā. Sākumā viņa pildīja bibliotekāres
pienākumus, rūpīgi strādājot gan ar grāmatām, gan lasītājiem, kā arī veicot
citus diezgan grūtos un neredzamos darbus bibliotēkā.
Pēc sava rakstura Mārīte ir klusa, neuzkrītoša, taču ļoti precīza un zinoša
bibliotekāre, kura daudzkārt no vienkāršas frāzes vai vārda vien ir sapratusi,
ko lasītājs vēlas un kā viņam palīdzēt atrast vajadzīgo informāciju.
Laiks rit tālāk, un kopš 1994. gada Mārīte Ķempele ir Ķekavas pagasta
bibliotēkas vadītāja. Nedaudz nobijusies, bet darba apņēmības pilna viņa
uzņēmās jaunos pienākumus un atbildību. Bibliotēkā sāk ienākt pirmās
tehnoloģijas, un arī ar tām Mārīte cenšas tikt galā ļoti godprātīgi un
pašaizliedzīgi.
Skaisti, ja darba mūžs tiek vadīts tādā profesijā, kura ir nevis nejauši,
bet apzināti izvēlēta. Tā ir bibliotekāra profesija, kurā rasts gandarījuma
prieks. Un vēl. Mārītes 25 darba gadi ir nostrādāti tieši Ķekavas pagasta
bibliotēkā. Īpaši svarīgi tas ir tāpēc, ka ne jau katrs no mums spēj tik
daudzus gadus nostrādāt vienā darba vietā.
Mārīte to spēja un spēs arī turpmāk, jo nav nekā skaistāka ,,par Ķekavai,
grāmatām un cilvēkiem atdotajiem 25 gadiem’’. Paldies, Mārīt!
ANITRA VANAGA,
Ķekavas bibliotēkas bibliotekāre

25. MARTĀ –
KOMUNISTISKĀ TERORA
UPURU PIEMIŅAS DIENA
Pulksten 12 – piemiņas
brīdis Odukalnā.
Pulksten 13 – atmiņu
pēcpusdiena Katlakalna
tautas namā.
Plkst. 11.45 gaidīs
transports autostāvvietā
pie Doles tautas nama.

CILVĒKS – CILVĒKAM

Pasākuma „Cilvēks – cilvēkam” viesi un rīkotāji: pirmajā rindā no kreisās Rita Kauliņa, Dzintra Maļinovska, Marija Harlapa, Indra Jurģe, Māŗite Ķempele,
Leons Markelovs, otrajā rindā no kreisās - Igoris Malinauskas, Arnis Freibergs,
Māris Šops, Gunārs Karpenskis.
Mēs dzīvojam visi kopā. Šajā pasaulē, šajā zemē
un savā pagastā. Tepat, cieši blakus, tik tuvu – ka
varbūt tieši no tuvuma tik daudzreiz, gadās, cita bēdu
saskatīt nevaram?
Un tomēr mūsu vidū ir ļoti daudz labu cilvēku.
Neviens no viņiem pats neuzskata, ka būtu ko izcilu
paveicis, un tagad varam tikai ar sirds trīsām spriest,
kas un kā varēja notikt, ja reiz, kādam citam grūtā
brīdī šie ļaudis nebūtu pastiepuši palīdzīgu roku.
Tie, kurus viņi izglāba, bieži vien nemaz nezina savu
glābēju un palīgu vārdus. Vēl vairāk – pat neapjauš,
kāda nelaime pagājusi garām tikai tāpēc, ka atradās
kāds, kurš nebija vienaldzīgs.
Tieši viņiem – cilvēkiem, kuri nepalika vienaldzīgi,
februārī bija veltīts jaunas tradīcijas aizsākums pieņemšana pie pagasta padomes priekšsēdētājas
Dzintras Maļinovskas, lai pagasta sabiedrības vārdā
pateiktu paldies par atsaucību un līdzdzīvošanu citu
likteņiem.
Šāda pasākuma ideja pieder Ķekavas municipālās
policijas priekšniekam Leonam Markelovam: „Savā
darbā ļoti bieži saskaroties ar ļaužu nelaimēm, esmu
sastapies arī ar tiem cilvēkiem, kas nesavtīgi steidzas
citiem palīgā. Viņi ir tas gaišums, kas spēj padarīt
pasauli labāku, un ir pelnījuši visu pagasta iedzīvotāju
cieņu un publisku atzinību.”
Katrs no desmit ķekaviešiem, kuri bija aicināti
uz šo pasākumu, aizvadītajā gadā ir izdarījis kaut ko
būtisku savu līdzcilvēku labā, daži no viņiem – pat
vairākkārt. Pasniedzot pasākuma dalībniekiem
atzinības balvas, patiesu prieku un cieņu par to pauda
pagasta padomes priekšsēdētāja Dzintra Maļinovska:
„Tieši tie, kuri nepaliek vienaldzīgi, veido un virza
uz priekšu dzīvi mūsu pagastā. Labi, ka tādu cilvēku
ir daudz. Un vēl labāk, ja tādu būs arvien vairāk un
vairāk.”

Mariju Harlapu, kurai par savu
dzīvību un veselību var pateikties
kaimiņiene, sveic pagasta
padomes priekšsēdētāja vietnieks
Igoris Malinauskas, sakot paldies
arī par lielu ieguldījumu dzīvnieku
aizsardzībā.

Gunārs Karpenskis ar savu aktivitāti vairākkārt palīdzējis
daudzu problēmu risināšanā, bet Indra Jurģe reiz izrādījās
vienīgā, kura saltā ziemas dienā sniedza palīdzīgu roku
mazai, nosalušai, mājupceļu pazaudējušai meitenītei.

Māra Šopa un Arņa Freiberga rīcība ļāva izglābt divu cilvēku
dzīvības.

ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ
Trešdien, 8. martā plkst. 20
Sieviešu dienas svētku koncerts
„Es vēlos Tev dāvināt rozes”
Sestdien, 11. martā plkst.11 bērnu dziedāšanas svētki
„Cāļvīzija” ar konkursu par titula „Cālis 2006” iegūšanu
Sestdien, 18. martā koru mūzikas koncerts
Piektdien, 31. martā plkst. 19 vieskoncerts –
dziedās grupa „Putnu balle”.
Ieejas maksa 5 lati, biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā.

Ritai Kauliņai – pagasta padomes priekšsēdētājas
Dzintras Maļinovskas sirsnīgs paldies par nesavtīgu
palīdzību cilvēkiem un dzīvniekiem.

Vitai Priedei un Aijai Vitmanei vislielākais prieks ir par to, ka
puisis, kuram viņas palīdzēja traģiskā brīdī, savā dzīvē sācis
meklēt un atrast pareizos ceļus.
GUNTAS LAPIŅAS teksts un foto

Ķekavas mākslas skolas izstāžu zālē no 3. līdz 31. martam

ANDA VĪTOLIŅA eļļas gleznas.
Tikšanās ar mākslinieku 8. martā plkst. 16.
Izstādi var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10 līdz 19.

PAZIŅOJUMS
Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrības gada atskaites sapulce notiks 21.martā plkst. 19
Ķekavas kultūras nama viesību zālītē.
BIEDRĪBAS VALDE
1

INFORMĀCIJA

ATSAUCOTIES UZ PUBLICĒTO

Strīdos dzimst patiesība

PALĪDZAM
UN PALĪDZĒSIM
Ķekavas pagasta padomes Sociālā un veselības
aprūpes komitejā darbojas deputāti Daina Šulce, Jānis
Caune un Liene Vītola.
Šīs komitejas uzdevums: sniegt atbalstu cilvēkiem
dažādās sociālajās problēmās, kuras saistītas gan
ar veselību, gan sadzīvi, gan izglītību. Viens no
uzdevumiem ir nodrošināt atbalstu ikvienam pagasta
iedzīvotājam krīzes sistuācijā (ugunsgrēks, apgādnieka
zaudējums u.c.). Palīdzību nodrošina pagasta Sociālās
palīdzības dienests (SPD). Dienesta speciālisti savu
darbu veic, sadarbojoties ar citām pašvaldības
institīcijām un speciālistiem.
Sociālo problēmu sekmīga risināšana, īpaši ar jauniešiem saistīto, prasa sadarbību starp sociālo dienestu,
skolas sociālo pedagogu, psihologu, pagast tiesu,
municipālo policiju, ambulanci. Pēdējā gada laikā ar vien
sekmīgāk attīstās šo struktūru savstarpējā sadarbība,
saskaņojot savas darbības, lai novērstu mūsu jauniešu
negatīvās uzvedības izpausmes un paaugstinātu
proﬁlaktiskā darba efektivitāti. Tas atvieglo arī pagasta
struktūrvienību darbu ar nelabvēlīgajiem jauniešiem,
piemēram, ja jaunietis nonāk municipālās policijas
redzeslokā, tad tā uzreiz informē gan pagasttiesu, gan
skolas sociālo pedagogu - un otrādi. Līdz ar to jaunietis
nonāk dažādu speciālistu uzmanības lokā un iespējams
īsākā laikā sasniegt pozitīvu rezultātu. Ja arī pozitīvais
iznākums netiek uzreiz sasniegts, šāda pieeja mazina
jauniešos nesodamības sajūtu.
No Ķekavas pašvaldības budžeta atvēlētie līdzekļi
sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem
palielinās ik gadu. Sastādot ikgadējo SPD budžetu,
iespēju robežās tiek ņemta vērā arī inﬂācija. Cenšamies
dažādot palīdzības veidus un palielināt arī pabalstu
apjomus palīdzībai maznodrošinātām personām.
Viena no mūsu prioritātēm ir palīdzība maznodrošinātām ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, apmaksājot
brīvpusdienas skolā un bērnudārza apmeklējumus. Šie
pabalsti tiek sniegti ar cerību, ka atbalsts grūtā brīdī
palīdzēs ģimenei uzkrāt spēkus, lai nokļūtu uz „zaļāka
zara”, bet bērniem gūt labākas sekmes skolā.
Sociālās aprūpes centrā tiek izmitināti tie iedzīvo-

tāji, kuri dažādu apstākļu dēļ vairs nevar dzīvot savā
iepriekšējā dzīves vietā vai palikuši bez tuvinieku
apgādības.
Protams, ir skumīgi, ka nākas atteikt pabalstus
vai citu palīdzību. Sociālo darbinieku tiesības un
pienākumus, piešķirot pabalstus vai citu sociālo
palīdzību, nosaka ne tikai Ķekavas pagasta Saistošie
noteikumi par sociālo palīdzību, bet arī Ministru
kabineta noteikumi un citi Latvijas Republikas tiesību
akti.
Kā viens no spilgtākajiem piemēriem, kad valdības
izdotie noteikumi ietekmē pagasta iespējas piešķirt
pabalstus, ir piemaksa pie vecuma pensijas tiem, kuri
nostrādājuši vairāk kā 30 darba gadus. Daļa no palīdzības
saņēmējiem, pieskaitot šo piemaksu (apmērām 6 lati
mēnesī), vairs nav tiesīgi saņemt sociālo palīdzību no
pagasta budžeta. Cilvēks par godīgu darbu beidzot
no valsts sāk saņemt atlīdzību, kaut arī ne tik lielu, kā
pienāktos par darba pavadītajiem gadiem, bet pēc
spēkā esošajiem noteikumiem – tiek liegts pašvaldības
atbalsts.
Uzskatu, ka cilvēku nedrīkst „sodīt” par godīgu
darbu mūža garumā. Sociālo un veselības aprūpes lietu
komitejā mēģināsim rast risinājumi, lai otrajā pusgadā
būtu iespēja kaut daļēji saņemt iepriekšējos gados
saņemtos pabalstus (par medicīnas pakalpojumiem
u.c.).
Aicinu pagasta iedzīvotājus būt līdzcietīgiem un
saprotošiem, palīdzēt saviem tuviniekiem un kaimiņiem
arī ar tik vienkāršu lietu, kā uzmundrinājumu un labu
vārdu. Ja redzat problēmas ģimenēs, lūdzam informēt
(tas var būt arī neoﬁciāls zvans) Ķekavas pagasta
sociālos darbiniekus, pagasttiesu vai skolas sociālo
pedagogu. Nebūsim vienaldzīgi, jo sociālās problēmas
(vardarbība ģimenē, jauniešu alkoholisms, agresīva
uzvedība u.c.) tikai kādu laiku ir citu cilvēku problēmas.
Necīnoties ar tām, tās var skart arī to, kurš šobrīd stāv
malā.
Kopīgi palīdzēsim viens otram!
LIENE VĪTOLA,
sociālās un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja

Ar lielu interesi izlasīju „Mūsu Ķekavas” janvāra numurā publicētos viedokļus
sakarā ar manu rakstu par Ķekavas vidusskolas darbību. Strīdos vienmēr dzimst
patiesība, un man ir patīkami, ka mans viedoklis ir bijis par iemeslu diskusijai, kas
norisinājās ne vien avīzē, bet arī skolā, pagasta padomes amatpersonām tiekoties
ar pedagogu kolektīvu.
Mans oponents Rībenieka kungs iebilda pret šajās diskusijās pausto viedokļu
iznešanu pasaulē. Nesaskatu gan tur neko sliktu, jo sabiedrībai ir tiesības zināt,
kādas problēmas pastāv pagasta lielākajā mācību iestādē, kuras uzturēšanai un
darbības nodrošināšanai no pašvaldības budžeta tērējam 626716 latus. Viedokļi ir
dažādi, arī pilnīgi pretēji Rībenieka kunga paustajam. Diemžēl ne visiem bērniem
paveicies nākt pasaulē tik jaukā ģimenē kā Rībenieka kunga ģimene. Nedrīkstam
aizmirst, ka medaļai ir arī otra puse: apmēram 50% ģimeņu ir dažādas problēmas ar
bērnu audzināšanu un izglītošanu. Mums jārisina visas kopumā. Diemžēl objektīvu
attieksmi pret tām nesaskatīju arī vidusskolas kolektīva vēstulē, kurā gan bija daudz
pašslavinošu skaitļu un procentu, bet nebija jūtams satraukums par to, kas pašlaik
mūsu sabiedrībā notiek ar jauniešiem un cik lielā mērā skola var vai nevar ietekmēt
šos procesus.
Atļaušos arī iebilst pret pedagogu rakstā pausto viedokli, ka „faktiski kultūras
dzīve Ķekavā balstās uz mūsu un citu skolu pasākumiem”. Manuprāt, tas ir stipri
pārspīlēts.
Diskusiju turpināsim. Ceru, ka ar reāliem rezultātiem un risinājumiem.
Ar cieņu - IGORIS MALINAUSKAS,
pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks

Saskatāms - tātad drošāks

Attēlā: Satiksmes ministrijas dāvinātos 300 atstarotājus iedzīvotājiem izsniedz
pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks I. Malinauskas. Tos saņēma galvenokārt
bērni un pensionāri.
LEONA MARKELOVA foto

KO LĒMA PAGASTA PADOME
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
27. janvāra pagasta padomes sēdē piešķirts sekojošs
ﬁnansējums: pabalsts par sabiedriski lietderīgajiem
darbiem – 35.35 Ls, apkures pabalsts 69 maznodrošinā tajiem iedzīvotājiem – 3620 lati, krīzes istabas
komunālo maksājumu parāda apmaksai – 246.81 lati,
13 maznodrošināto iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā virtuvē
februārī un 6 iedzīvotāju ēdināšanas apmaksas parāda
segšanai par decembri – 308.80 lati, medicīnas pakalpojumu
apmaksai 38 maznodrošinātiem iedzīvotājiem – 1707.49 lati,
pabalsti briļļu iegādei 3 cilvēkiem- 64.90 lati, pabalsti
malkas iegādei 2 cilvēkiem – 100 lati, zobu protezēšanai
4 cilvēkiem – 166 lati, rallijsprinta „Ķekavas ziema 2006”
organizēšanai – 500 lati, viena cilvēka koncertbraucienam
uz Parīzi – 150 lati.
PAR ATĻAUJĀM KOMERCDARBĪBAI
Dotas atļaujas komercdarbībai SIA „AML”, SIA „Autex”,
IK „Elita LK”, SIA „NB un A”, SIA „Juspa”, kā arī 13 individuālā
darba veicējiem.
PAR IZSTĀDĒM KOMPLEKSĀ „RĀMAVA”
Pagasta padome piekritusi izstāžu rīkošanai kompleksā
”Rāmava” no 30. marta līdz 2. aprīlim un no 2. līdz 5.
novembrim.
PAR PARĀDA DZĒŠANU
Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas spriedumu, nolemts
dzēst bankrotējušās SIA „Interlogs” iedzīvotāju ienākuma
nodokļu parādu 80.60 lati, SIA „BKA Andrejosta” parādu
207.28 lati, SIA „Stiķene” parādu – 0.05 lati.
PAR ĶEKAVAS PAGASTA 2006. GADA BUDŽETU
Apstiprināts Ķekavas pagasta pamatbudžets 2006.
gadam ieņēmumu daļā 5039460 latu apmērā, izdevumu
daļā 5343677 latu apmērā, pamatbudžeta atlikums uz 2006.
gada 1. janvāri 304217 lati; speciālais budžets 2006. gadam
ieņēmumu daļā 141 000 latu apmērā, izdevumu daļā 167815
latu apmērā, speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz 2006.
gada 1. janvāri 26815 lati.
PAR PAGASTA TERITORIJA PLĀNOJUMU
27. janvārī deputāti atcēla 2005. gada 21. decembra
sēdes lēmumu par Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma
(grozījumi) redakcijas noteikšanu par galīgo redakciju.

PAR IZMAIŅĀM PAGASTTIESAS SASTĀVĀ
Par pagasttiesas locekli ievēlēts Inārs Bāgants.
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU PARĀDU
PIEDZĪŠANU
Pagasta padome devusi atļauju z vērinātam tiesu
izpildītājam bezstrīdus kārtībā piedzīt nekustamā īpašuma
nodokļu parādus no 6 zemes īpašniekiem 1712.94 latu
apmērā.
PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
17. februāra pagasta padomes sēdē piešķirts viens
pabalsts ugunsgrēka seku novēršanai – 500 lati, sakarā ar
komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu piešķirti pabalsti
143 politiski represētajām personām 30 latu apmērā katrai,
medicīnas pakalpojumu apmaksai 67 maznodrošinātiem
iedzīvotājiem – 2819.60 lati, apkures pabalsti 18 cilvēkiem –
980 lati, maz nodrošināto iedzīvotāju ēdināšanai sociālajā
virtuvē – 227.20 lati, zobu protezēšanai 5 cilvēkiem – 245 lati,
briļļu iegādei 3 cilvēkiem – 84.60 lati, izdzīvošanas pabalsti 3
cilvēkiem – 120 lati, malkas iegādei 11 cilvēkiem – 550 lati.
PAR KOMISIJAS SASTĀVU
Apstiprināta Ķekavas pašvaldības īpašuma objektu
privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija sekojošā
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Igoris Malinauskas,
komisijas locekļi – Inārs Beļinskis, Jana Zara, Anatolijs Zemītis,
Lelde Usāne, Antons Buls, Māris Belovs.
PAR IZMAIŅĀM SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMOS
No sabiedriskās kārtības noteikumiem Nr. 13/2005 svītrots
punkts Nr. 3.4 (par šādiem pārkāpumiem – izvairīšanos no
nodokļu un tiem pielīdzināto nodevu maksāšanas atbildība
paredzēta administratīvo pārkāpumu kodeksā.
Precizēta administratīvās atbildības noteikšana par
īpašumā vai lietošanā esošo zemes gabalu nesakopšanu – tai
skaitā zāles nenopļaušanu vismaz 2 reizes sezonā līdz
23. jūnijam un līdz 30. septembrim.
PAR IZMAIŅĀM VĒLĒŠANU KOMISIJAS SASTĀVĀ
No vēlēšanu komisijas locekļu pienākumiem pēc pašu
vēlēšanās atbrīvotas komisijas priekšsēdētāja Antoņina
Grigale un komisijas locekle Aija Āre. Par komisijas loceklēm
apstiprinātas Diāna Grosberga un Antra Liepiņa. Komisijas
priekšsēdētāju ievēlēs komisija no komisijas locekļu vidus.
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PAR KATLAKALNA TAUTAS NAMA TELPU UN INVENTĀRA
ĪRES (NOMAS) MAKSAS TARIFU NOTEIKŠANU
Ar 2006. gada 1. martu noteikti sekojoši Katlakalna Tautas
nama telpu īres un inventāra īres (nomas) maksas tariﬁ:
Maksa Ls
Kopā
Nr. Telpa
PVN
par stundu
Ls
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skatītāju zāles īre
izklaides pasākumiem
Skatītāju zāles īre sēru
pasākumiem
(bēru mielastu rīkošana)
Skatītāju zāles īre
sanāksmēm,semināriem
Izstāžu zāles īre ģimenes
pasākumiem
Izstāžu zāles īre maksas
nodarbībām
Izstāžu zāles īre
pasākumu vajadzībām
kā palīgtelpa
Nodarbības telpaskafejnīcas izmantošana
izklaides pasākumos
Kafejnīcas,bufetes
izvietošana tirdzniecībai
Tautas nama telpās
Trauku īre (10 personām)
Galdautu īre – mazgāšana
(par 2 kg)

8.47

1.53

10.00

6.78

1.22

8.00

5.93

1.07

7.00

2.54

0.46

3.00

1.69

0.31

2.00

1.69

0.31

2.00

2.54

0.46

3.00

2.12

0.38

2.50

1.00

0.18

1.18

1.00

0.18

1.18

PAR SPORTA INICIATĪVU CENTRA TELPU UN INVENTĀRA
ĪRES (NOMAS) MAKSAS TARIFU NOTEIKŠANU
Ar 2006. gada 1. martu noteikti sekojoši Sporta iniciatīvu
centra telpu un inventāra īres (nomas) maksas tariﬁ:
Sporta iniciatīvu centra telpu īres maksa:
Sporta zāle (+ģērbtuve)
No 08.00 – 17.00
Ls 8.47/h+PVN18%; kopā Ls 10.00
No 17.00 – 23.00
Ls 12.71/h+PVN18%; kopā Ls 15.00
Ģērbtuve
Ls 4.24/h+PVN18%; kopā Ls 5.00
Balkons
Ls 4.24/h+PVN18%; kopā Ls 5.00
Sauna, (sportistiem) Ls 4.24/h+PVN18%; kopā Ls 5.00
Sauna
Ls 6.78/h+PVN18%; kopā Ls 8.00
Kafejnīcas, bufetes izmantošana izklaides pasākumos
Ls 2.54/h+PVN18%; kopā Ls 3.00
Inventāra īre
Ls 0.42/h+PVN18%; kopā Ls 0.50
Individuālajiem apmeklētājiem
Ls 0.85/h+PVN18%; kopā Ls 1.00
Skolām, sporta skolām, bērnu organizācijām atlaide – 10%.

INFORMĀCIJA

Sertiﬁkātu dzēšana politiski
represētajām personām

ATGĀDINĀJUMI IEDZĪVOTĀJIEM
Latvijas valsts karogs pie dzīvojamajām mājām izkarināms:
16.februārī; 24.februārī; 25.martā (sēru noformējumā); 1.maijā; 4maijā; 14.jūnijā (sēru
noformējumā); 17.jūnijā (sēru noformējumā); 4.jūlijā (sēru noformējumā); 11.novembrī;
18.novembrī; decembra pirmajā svētdienā (sēru noformējumā).
Par karogu iegādi varat interesēties Ķekavas pagasta padomē pie sekretāres.
***
Ķekavas pagasta saistošajos noteikumos paredzētas prasības par:
1) Māju nosaukumu vai adreses norādīšanu labi pārredzamā vietā vai pie nama fasādes.
Ķekavas pagastā noteikta baltas krāsas, standarta izmēra plāksnīte. Tuvākā vieta, kur
varat pasūtīt plāksnītes, ir SIA ”Troja” Rīga, Bauskas iela 143, tel. 6334169, 7607427, vienas
plāksnītes cena 5.90 Ls. Plāksnītes varat pasūtīt arī pašu izvēlētā uzņēmumā.
2) Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumos noteikts: Ķekavas pagasta iedzīvotājiem
jāorganizē atkritumu izvešana no saviem īpašumiem, noslēdzot atkritumu izvešanas līgumu
ar specializētām ﬁrmām. Ķekavas pagastu apkalpo divas ﬁrmas.
SIA ”Alen”, Skolas iela 11/1 dz. 51, Salaspils, LV-2121, tel. 9141195. Cena individuālajā sektorā
0.80 Ls vienreizēja izvešana 240 l konteineram, lielgabarītu atkritumiem 3.40 Ls/m³ pēc
individuāla pasūtījuma.
AS „L&T Hoetica”, Vietalvas iela 5, Rīga, tel. 7274940, 7279184. Cena individuālajā sektorā
0.96 Ls vienreizēja izvešana 240 l konteineram, lielgabarītu atkritumiem izvešana pēc
individuāla pasūtījuma.
3) Ķekavas pagasta dzīvnieku turēšanas noteikumos noteikta suņu un kaķu reģistrēšana, kura
jāveic pie Ķekavas pagasta veterinārārsta H.Baumerta, pieņem - pagasta padomes 2.stāvā
13.kabinetā pirmdienās, ceturtdienās no 9ºº - 13ºº, līdz 2006.gada 1.jūlijam. Pirms reģistrācijas
dzīvniekam jāveic ikgadējā vakcinācija. Līdzi ņemama dzīvnieka pase. Reģistrēšanas maksa
1 Ls, dzīvnieka īpašnieka ikgadējās nodevas nomaksa 3 Ls par dzīvnieku.
4) Ir spēkā prasība sakopt īpašumā, lietošanā esošās zemes, pievēršot uzmanību ceļu, ielu
malās augošo krūmu iztīrīšanai, būvmateriālu u.c. priekšmetu novākšanai, zāles un nezāļu
nopļaušanai īpašumā esošajās zemēs un pie tām pieguļošajās teritorijās. Gribam īpaši vērst
uzmanību uz melioratīvo sistēmu grāvju malu un caurteku kopšanas darbiem, jo par šo
darbu izpildi atbild zemes īpašnieks, lietotājs.
Par iepriekšminētām prasībām un vēl daudz citām darbībām vai bezdarbību ir paredzēta
atbildība Ķekavas pagasta padomes saistošajos noteikumos. Ķekavas pagasta padomes
saistošos noteikumus var izlasīt iepriekšējās Ķekavas avīzēs, kā arī Ķekavas pagasta interneta
mājas lapā – www.kekava.lv.
Cerot uz izpratni un sakoptāku vidi mūsu, pagastā
labiekārtošanas un meliorācijas speciāliste – D. KĀRKLIŅA

Kas nosaka kārtību?
Ministru kabineta 03.01.2006. noteikumi Nr.5, kas stājās spēkā ar 2006.gada 7.janvāri.
Kā notiek sertiﬁkātu dzēšana?
Politiski represētajām personām (turpmāk tekstā arī – represētās personas) īpašajā fondā
ieskaitītos sertiﬁkātus dzēš atbilstoši gadu skaitam, kurus tās bijušas izsūtījumā, nometinājumā
vai ieslodzījumā un izmaksā par katru gadu viena sertiﬁkāta nominālvērtību – 28 latus.
Kā nosaka izsūtījumā, nometinājumā vai ieslodzījumā pavadīto gadu?
Gadu skaitu nosaka atbilstoši pašvaldības lēmumam, kura ir piešķīrusi represētās personas
statusu (izsniegusi represētās personas apliecību). Personu sarakstu, kuras ir tiesīgas, dzēšot
sertiﬁkātus, saņemt kompensāciju naudā, sastāda Privatizācijas aģentūras Privatizācijas un
sertiﬁkācijas informatīvā nodrošinā juma centrs (K.Valdemāra iela 31,Rīga, tālr. 7021437),
iekļaujot tajā kompensācijas saņēmējus un saņemamo summu. Mirušās personas sarakstā
netiek iekļautas.
Kas un cik ilgā laikā atrisina pašvaldības domstarpības ar represēto personu?
Atzinumu par iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem mēneša laikā sniedz
Tieslietu ministrija .
Kāda ir tālākā kompensācijas saņēmēju sarakstu virzība?
Informācijas centrs tos nosūta Latvijas Hipotēku un zemes bankai, kura savukārt sarakstus
nosūta kredītiestādēm, kurās ir atvērts (vai tiks atvērts) kompensācijas saņēmēja sertiﬁkātu
konts.
Cik ilgā laikā banka nosūta kompensācijas saņēmējam uzaicinājumu?
Divu nedēļu laikā pēc saraksta saņemšanas.
Kā jārīkojas kompensācijas saņēmējam, tā pilnvarniekam vai aizgādnim?
• jāiesniedz bankā sertiﬁkātu dzēšanas iesniegumu (pielikums);
• jāatver norēķinu kontu (ja tas nav atvērts), kurā tiks ieskaitīta par dzēstajiem
sertiﬁkātiem izmaksājamā nauda;
• jādod uzdevumu bankai pārskaitīt dzēšamos.
Ko darīt, ja kompensācijas saņēmējs pēc pieteikuma iesniegšanas ir miris?
Mantinieki atbilstoši tiesas nolēmumam vai zvērināta notāra izsniegtajam dokumentam par
mantojuma tiesībām var saņemt kompensāciju naudā, dzēšot no kompensācijas saņēmēja
konta fonda kontā ieskaitītos sertiﬁkātus.
Kad izmaksā naudu?
Par naudas ieskaitīšanu kompensācijas saņēmēja norēķinu kontā banka, kurā ir atvērts
norēķinu konts, ziņo kompensācijas saņēmējam.
Nenokavējiet tiesības dzēst sertiﬁkātus! Sertiﬁkātu dzēšanai noteikti šādi termiņi:
• līdz 2006.gada 29.septembrim, ja uzaicinājums dzēst sertiﬁkātus izsūtīts līdz 2005.
gada 30.septembrim;
• viens gads pēc uzaicinājuma izsūtīšanas dienas, ja uzaicinājums dzēst sertiﬁkātus
izsūtīts pēc 2005.gada 30.septembra.
Kompensācijas saņēmējs, kurš nav saņēmis bankas uzaicinājumu, var saņemt uzziņas
informācijas centrā.
Informācija sagatavota Ķekavas pašvaldības administrācijas Juridiskajā daļā

KONKURSS

“Iepazīsti savu dzimto novadu!”
5. kārtas jautājumi
1. Kuru dzejnieku, rakstnieku darbos minēta Ķekava sakarā ar strēlnieku cīņām Pirmajā
pasaules karā? Minēt darbu nosaukumus, dažus citātus!
2. Kur un kad notika lielākās kaujas (vismaz trīs) Pirmā pasaules kara laikā Ķekavas pagasta
teritorijā?
3. Nosauciet Pirmajā pasaules karā kritušo strēlnieku kapus un kapu vietas!
4. Pie kultūras nama un ambulances atrodas veca, interesanta māja „Kaučas”. Kas šajā mājā
bija kādreiz?
5. Kur atrodas Akmeņsala? Kāpēc šāds nosaukums?
6. Laikā no 1950.g.- 1967.g. Ķekavas ciema bibliotēkā strādāja un to vadīja bibliotekāre, kurai
šogad apritēs 92 gadi un kura arī tagad dzīvo Ķekavā. Kā sauc šo cienījamo kundzi un kādi
darba pienākumi bija jāveic toreizējam ciema bibliotekāram?

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2006

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Ķekavas pagastā 2006.gadā.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 3.p.
un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu.
1. Vispārējie noteikumi.
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Ķekavas pagastā.
1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts 1.5% apmērā no LR Valsts zemes
dienesta noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības; nodokļa apmēru
nodokļa maksātājiem paziņo nodokļa maksāšanas paziņojumā.
1.3. Noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.
Ķekavas pagasta padome var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
šādām nodokļa maksātāju kategorijām:
2.1. Vientuļiem nestrādājošiem 1.un 2.grupas invalīdiem un vientuļiem, nestrādājošiem
pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz 90.00 Ls, par zemi zem individuālajām mājām,
kurā īpašnieks pierakstīts vai reģistrēts, ja tā netiek izmantota uzņēmējdarbībā, 50 %
apmērā;
2.2. Juridiskām personām, kurām nodota nomā pašvaldībai piederošā zeme un uz tās ir
paredzēts būvēt un uzturēt sporta būves, kuras tiks izmantotas pagasta sabiedrības
vajadzībām, 90% apmērā.
3. Kārtība, kādā var saņemt nodokļa atvieglojumus.
3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai nodokļa maksātājiem
jāiesniedz Ķekavas pagasta padomē motivēts rakstveida iesniegums.
Fiziskām personām iesniegumam jāpievieno dzīves vietas deklarēšanas izziņa,
pensionāra apliecības kopija vai invaliditātes apliecības kopija.
Juridiskām personām iesniegumam jāpievieno Komercreģistra apliecības kopija,
nodokļa maksātāja apliecības kopija, izziņa no VID par nodokļu nomaksu,
lēmums par būvprojekta apstiprināšanu.
3.2 Iesniegumu iesniegšanas pēdējais termiņš ir 2006.gada 15.augusts.
3.3 Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu
Ķekavas pagasta padome pieņem ne ilgāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma
saņemšanas brīža.

4. kārtas atbildes
1. Katlakalna luteriešu baznīca celta 1792.-1794.g. pēc Kristofera Hāberlanda projekta un ir
izcils klasicisma stila arhitektūras piemineklis. Ēkai ir reti sastopama apaļa forma, tā segta ar
kupolu. Dievnamā ir saglabājies mākslinieciski vērtīgs interjers. Lūgšanu zāles soli pavērsti
puslokā pret altāri.
2. 1768.g. Krievijas ķeizariene Doles un Ķekavas muižas uzdāvināja Lēviss of Menāram,
kurš kļuva par vienīgo īpašnieku abos Sausās Daugavas krastos. Dzīvoja Doles muižā un
pārvaldīja minēto teritoriju.
3. Ķekavas pagasts robežojas ar Rīgu, Baložiem, Daugmali, Olaini, Baldoni, Salaspili.
4. Ķekavas upe sākas aiz Baldones, tecēdama cauri Baldonei, tā savāca sēravotu ūdeņus un
atnesa tos līdz Ķekavai.
5. A.Dziļums: „Pēdas rīta rasā”, „Vienas vasaras zieds”, „Gaidi mani”, „Laila no Rīgas”, „Tornas
grāvrači”, „Daugavas krāces”, „Saplēstā krūze”, „Kurzemes sirds vēl dzīva”, „Cilvēki vētrā”,
„Kurzemīte , sērdienīte”, „Mežlejas taurētājs”, „Tiesas svētdiena”, „Mežu aizvējā”, „Aizaugušās
drupas”, „Vilka zobs”, „Vēja melderis”, ”Pārvietotie”, „Aklā ezera velns”, ”Nokaltis zars”, „Zeme
dzīvo”, ”Vakars uz ezera”, „Virši”, „Vēja kaņepe”.
6. Senākos laikos ceļu malās bija krogi, kā tālo ceļu braucēju un viņu zirgu atpūtas vietas.
Ķekavas apkārtnē bija daudz krogu, jo tai cauri veda lielceļš, kas savienoja Rīgu ar Skaistkalni,
Baldoni, Bausku un Lietuvu .Piem., Baznīcas krogs (pretī Sv. Annas Doles luteriešu baznīcai,
tagad Doles Tautas nams), Kalnakrogs, Zušu krogs, Vimbu krogs, Rudzu krogs, Flamenkrogs
(Plānšu krogs) un citi.
Attēlā redzamais ir Kalnakrogs. Kartēs minēts jau 17.gs. Savā laikā dēvēts arī par Steikena un
Bikšu krogu.

PAZIŅOJUMS

RĪGAS RAJONA ĶEKAVAS PAGASTA PADOME
aicina darbā zemes ierīcības speciālistu (-i).

PAZIŅOJUMS

Prasības:

Ķekavas pagasta būvvaldē ir iesniegti detaļplānojumu projekti saskaņā ar Ministru Kabineta
noteikto sabiedriskās apspriešanas procedūras izpildīšanu un atzinumu saņemšanu sekojošos
Ķekavas pagasta nekustamajos īpašumos:
1. „Dižvanagi” (kad. Nr. 8070-008-2191);
2. „Miglas”
(kad. Nr. 8070-008-0950);
3. „Paipalas” (kad. Nr. 8070-009-0208);
4. „Bērzavoti” (kad. Nr. 8070-007-0593).
Ar detālplānojuma projektiem var iepazīties un iesniegt atzinumus Ķekavas pagasta
būvvaldē Gaismas ielā 19 –k.9, 21. kabinetā darbdienās no plkst. 14 līdz 17 laika posmā līdz
6. martam.
Ķekavas pagasta būvvalde

-

atbilstoša profesionālā izglītība;
prasme strādāt ar MS Oﬃce programmām;
augsta atbildības izjūta, precizitāte;
teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Jūsu pieteikumus (motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu (kopiju) un
CV) lūdzam iesniegt līdz š.g. 23. martam Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomē
sekretārei – administratorei vai nosūtīt pa pastu: Gaismas ielā 19/9, Ķekava,
Rīgas raj., LV - 2123

e – pasts: padome@kekava.lv
Tālrunis uzziņām – 7935803
3

VĒSTURES ALBUMS

Tā nu iegājies, ka “apaļajās” gadskārtās
par īpašiem cilvēkiem vai īpašiem notikumiem
runājam vairāk. Mūsu pagasta dzīvē tāds
notikums varētu būt 1916. gada marta un
jūlija kaujas. Ieskaņai muzejs sadarbībā ar
ieinteresētiem partneriem 26. aprīlī rīkos
ko n f e r e n c i . B e t a r p u b l i k ā c i j ā m m ū s u
avīzītē gribu rosināt Jūs, cienījamie pagasta
iedzīvotāji, kopdarbam desmit gadu garumā,
lai Strēlnieku Zeme-Ķekava varētu saviem
strēlniekiem šo kauju atceres simtgadē, tātad
2016. gadā, veltīt kaut ko patiešām īpašu.
Kas tas varētu būt? – ceru, ka pārdomas un
ierosinājumi būs visdažādākie. Jau šī gada
sākumā iepriecināja Ķekavas vidusskolas
skolotāju un skolēnu izjustais veltījums
strēlniekiem Barikāžu atceres sarīkojumā.
Centīšos visiem zināmos faktus atgādināt
ļoti īsi, uzmanību pievēršot mazāk publicētai
informācijai. Tātad 1916. gada 8. (pēc jaunā
stila 21.) marts. Lai palīdzētu sabiedrotajiem
kaujās pie Verdenas, Krievijas 12. armija
organizēja uzbrukumu Rīgas frontes Ķekavas
iecirknī. Tajā piedalījies arī 1. Daugavgrīvas,
2. Rīgas, 5. Zemgales, 6. Tukuma, 7. Bauskas
un 8. Valmieras latviešu strēlnieku bataljons.
Astoņu dienu kaujās tika zaudēts ap divsimt
kritušo, bet ievainoti vairāk par trīssimt karavīru.
Milzīgi zaudējumi bija arī krievu pulkos. Kritušie
un ievainotie, protams, bija arī pretiniekam vācu 8. armijai. Kaut nedaudz iejusties

traģiskajos notikumos ļauj to dalībnieks
Žanis Kincs (no 2. Rīgas strēlnieku bataljona).
Atceroties Pirmā pasaules kara kaujas, viņš
vēlāk rakstījis: ”Līdzīgas šausmas pārdzīvojām
pie Bērsmindes kalna un 8. marta kaujās
pie Ķekavas, kur augstākās priekšniecības
nolaidības dēļ vajadzēja daudziem bez
kādas nozīmes ziedot savas dzīvības. Deva
rīkojumu ar artilērijas pirmsagatavošanu izsist
ienaidniekus no ierakumiem, lai kavalērija to
vajātu. Šausmīgajā slapjdraņķī bijām izmirkuši
cauri slapji un dubļaini. Dubļi un māli rāva
zābakus nost no kājām. Abās pusēs darbojās
spēcīga artilērija. Mūsu 3 km garajā joslā
atradās 96 baterijas, vāciešiem ne mazāk. Var
iedomāties kāds bij skats, kad šāda abpusēja,
spēcīga artilērija sāka savu postošo darbību.
Nevarēja vairs izšķirt atsevišķu sprādzienu
troksni, bij dzirdama tikai viena nepārtraukta
rūkoņa, kodīga pulvera smaka bez pārtraukuma
sitās nāsīs, un cilvēku miesas gabali lēkāja
pa priedēm. Neraugoties uz šīm šausmām,
dažu stundu laikā ienaidnieku izsitām no trīs
līnijām, bet kavalērijas palīdzību nesagaidījām.
Mūsu rindas bij tā izsistas un izjukušas, ka
nebij citas izejas, kā vakarā atkāpties atpakaļ
vecajās pozīcijās. Nevarējām saprast, kur palika
kavalērija un kāda nozīme bij mūsu upuriem.
Kas varēja atbildēt par to, ka simtiem kareivju
bez vajadzības dzina nāvē? Naktī skanēja
ievainoto vaidi, kas atstāja pārāk draudmīgu
iespaidu, bez tam nebij kur palikt, jo ierakumi
visi ūdeņa pārpildīti.” [Citēju no U. Šmita
publikācijas žurnālā “Liesma” 1990. g. Nr.].
Ž. Kincs (Ķincis) te arī ticis ievainots; bet par
varonību Brīvības cīņās apbalvots ar Lāčplēša
kara ordeni. Tāpat ar 3. šķiras LKO pēc nāves
apbalvots šai 8. marta kaujā kritušais 2. Rīgas
latviešu strēlnieku pulka praporščiks Eduards
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APSVEIKUMI

SLUDINĀJUMI, REKLĀMA
PĀRDOD dušas kabīni (90 X 90 cm), augsts
paliktnis, sēžamā, pusapapaļa, matēts stikls,
pilns komplekts, jauna (Itālija). Steidzīgi, lēti,
palīdzēšu piegādāt. Tālr. 6024796.

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos
jaundzimušos mazuļus
ANDRI JANSONU,
OSKARU KĀRKLIŅU,
LOTI VESELOVU,
RENĀRU FERNATU
un viņu vecākus sirsnīgi sveic
Ķekavas pagasta padome.

LĪDZJŪTĪBA

Ķekavas pagasta padomes
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
ANTONA PAULIŅA,
MĀRA JURKĀNA,
KĀRĻA KOKNEVIČA,
ZINAIDAS CEIRULES
aiziešana mūžībā.
Pagasta padome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem.

PĀRDOD apkures radiatorus konvektorus
22 x 500 x 800 u.c. izmēri (jauni, Somija). Pilns
komplekts, steidzami, lēti. Palīdzēšu piegādāt.
Ir boileris un lamināts, lēti. Tālr. 6024796.
PĒRK vienistabas dzīvokli Ķekavā vai tās
apkaimē. Tālr. 9728161.
PĒRK zemi privātmājas celtniecībai, izskatīšu
visus piedāvājumus, b ez starpniek iem,
steidzami. Tālr. 8272487.
MAINA 3 istabu dzīvokli labā stāvoklī ar
visām ērtībām Rīgā (Grīziņkalna rajonā) pret
māju vai jaunbūvi Ķekavas pagasta teritorijā
(vēlams posmā Rīga- Ķekava). Tālr. 6114334.

