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Valsts prezidents pasniedz
Daugmales pagasta ģerboni
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Apavi, apģērbi,
mājražotāju gardumi,
amatnieku darinājumi,
saimniecības preces,
stādi un daudzas citas
noderīgas lietas.

27. aprīlī Ģerboņu svētkos Valsts prezidents Raimonds Vējonis svinīgi pasniedza Daugmales pagasta pārvaldes vadītājam Uģim Volosovskim
apstiprināto Daugmales ģerboni. Šajā svētku reizē pilsētu, novadu un pagastu ģerboņus saņēma 10 pašvaldības.
Ģerboņu svētkos pašvaldībām klātesošie bija jāiepazīstina ar sevi. Ķekavas novads Daugmales pagastu prezentēja ar īpaši veidoto video stāstu
par Daugmali un Daugmales ģerboni, Daugmales folkloras kopas skanīgo uzstāšanos, savukārt Daugmales patrioti ‒ podniece Linda un bitenieks Jānis Sulutauri ‒ klātesošajiem ļāva izbaudīt Daugmales bišu sarūpēto cienastu.
Kā piemiņas velti no Daugmales Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics Valsts prezidentam pasniedza no māla darinātu podu ar medu.
Turpinājums 2. lpp.

Plāno Ķekavas novadā
attīstīt tehnisko jaunradi

Pieprasījums pēc inženiertehniskās zinātnes speciālistiem turpina pieaugt, tādēļ interešu izglītība, kas
atbalsta tehnisko jaunradi, var kalpot par atspēriena punktu bērnu un jauniešu zināšanu veicināšanai.
Attīstot tehnisko jaunradi Ķekavas novadā, dome atbalstījusi lokalplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes
gabalam Dzelzs ielā 32, Baložos, kur nākotnē plānots izveidot tehniskās jaunrades centru.
Dinamiska un inovācijām labvēlīga vide ir viens no galvenajiem ilgtspējīgas attīstības pamatelementiem,
tādēļ novadā plānots plašāk attīstīt tehnisko jaunradi.
Lidmodeļu entuziasti jau šobrīd aktīvi darbojas biedrībā „Tehniskās jaunrades klubs”, veidojot lidmašīnu
modeļus un piedaloties sacensībās. Tehniskās jaunrades pulciņu rudens un pavasara sezonā apmeklē vairāk nekā 50 bērnu, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes dažādu lidaparātu modeļu veidošanā. Līdz šim
Ķekavas novadā pulciņa dalībniekiem nav bijusi iespēja izgatavotos modeļus izmēģināt brīvā dabā – tuvākā
lidmodeļu izmēģinājumu vieta atrodas Ādažos. Līdz ar to 2015. gadā tika parakstīts nodoma protokols par
sadarbību ieceres realizēšanas procesā Ķekavas novadā.
Turpinājums 3. lpp.
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Lielajā talkā sakopj vairāk nekā 40 vietas novadā
Kā informē Ķekavas novada pašvaldības Vides un labiekārtošanas daļas pārstāvji, šogad oficiāli
tika reģistrētas 34 talkas vietas,
tomēr interese par dalību talkā
turpinājās arī pēc oficiālās reģistrācijas beigām. Kopumā talcinieki šogad pulcējušies 46 vietās
visā Ķekavas novadā.
Arī šogad Nacionālie bruņotie

Valsts prezidents
pasniedz Daugmales
pagasta ģerboni

Sākums 1. lpp.
Daugmales pagasta ģerboņa heraldiskais apraksts – dalīts galvā
ar izliektu griezumu: sudrabs un
zaļš; apakšējā laukā sudraba ažūra krustasakta.
Ģerbonī ietvertās krāsas ‒ zaļš
un sudrabs ‒ simbolizē pagasta teritoriju un Daugavu, savukārt sakta simbolizē Daugmali kā senu un
nozīmīgu kultūrvēsturisku vietu
ar ievērojamām tirdzniecības, amatniecības un zemkopības tradīcijām.
Sudraba ažūra krustasakta atrasta
Daugmales pilskalnā. Tā ir darināta no dzelzs un sudraba un apliecina amata prasmes meistarību.
Šāda sakta ir vienīgā Latvijā un ir
raksturīga zemgaļiem.
Daugmales pagasta ģerboni veidoja mākslinieki Juris Ivanovs un
Ilze Lībiete.
Iedzīvotāji aicināti novada svētkos piedalīties īpašā Daugmales pagasta ģerboņa prezentācijas pasākumā „Novada dārgumi”. Pasākums
norisināsies 16. jūnijā plkst. 19.00
Doles Tautas namā. Pasākumā
daugmalieši prezentēs pagasta ģerboni, kā arī ikviens apmeklētājs
varēs klātienē aplūkot tajā attēloto
unikālo sudraba ažūra krustasaktu.
Krustasaktas oriģinālu var apskatīt Ķekavas novadpētniecības
muzejā līdz 22. jūnijam, kur tā uz
laiku ir deponēta no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja.
Sabiedrisko attiecību daļa

Foto: velga kūkuma

Ķekavas novadā Lielā talka šogad norisinājās 46 vietās, un tās
laikā sakopti meži, ceļmalas,
pļavas un piemiņas vietas visā
novadā.

Talkotāji Dzērumu ciematā.
spēki atsaucās aicinājumam piedalīties vides sakopšanā – karavīri

un zemessargi pievienojās Lielajai
talkai VAS „Latvijas valsts meži”

teritorijā netālu no Katrīnmuižas.
Latviešu strēlnieku 1916. gada
vasaras kaujas piemiņas vietā
pulcējās vairāk nekā 70 talcinieku, to skaitā Nacionālo bruņoto
spēku komandieris ģenerālmajors
Leonīds Kalniņš, karavīri, jaunsargi, skauti un iedzīvotāji. Piemiņas
vietā tika izcirsti krūmi un atsegtas
vēsturiskās ierakumu vietas.
Kā ierasts, talka aizvadīta pozitīvā gaisotnē, vienkopus pulcējot
gan lielus, gan mazus novada iedzīvotājus un draugus.
Lielās talkas laikā tika savākti
ceļmalās izmestie sadzīves atkri-

tumi, sagrābtas lapas, savākti nolauztie koku zari un veikti daudzi
citi vides labiekārtošanas un sakopšanas darbi. Pie Titurgas ezera un volejbola laukumā Daugavas krastā, Katlakalnā, tika līdzinātas smiltis, sakopts Daugmales pilskalns, organizēta talka
kritušo karavīru kapos „Kalna
Grūbās”, Truseļu kapos, kā arī kapos pie „Dimantiem”. Tāpat tika
veikti vides sakopšanas darbi pie
Ķekavas avota, bērnu rotaļu laukumos, estrādē un veco dzirnavu
apkārtnē Ķekavas centrā.
Sabiedrisko attiecību daļa

Pašvaldība paplašinās Ķekavas parka teritoriju
Noslēdzoties dokumentācijas
sakārtošanas procesam un iegūstot ierakstu Zemesgrāmatā,
Ķekavas novada pašvaldības
īpašumā nonākuši divi zemes
gabali Ķekavas centrā pie Ķekavas upītes, lai pašvaldība varētu
paplašināt Ķekavas parka teritoriju un iedzīvotājiem nodrošinātu pieeju pie Daugavas.
Šobrīd ir noslēgts Zemesgrāmatas
dokumentācijas sakārtošanas process, un īpašumi Ķekavā, Gaismas
ielā 1C, pie sabiedrībā iecienītā Ķekavas avotiņa, un Rīgas ielā 71A,
ar piekļuvi pie Daugavas, ierakstīti
Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Pašvaldības īpašumā iegūto teritoriju plānots izmantot Ķekavas
parka paplašināšanai, nodrošinot

publisku pieeju Daugavai un veidojot aktīvai atpūtai piemērotu
vidi Ķekavas centrā.
Nākamais solis parka teritorijas attīstībā būs zemes īpašumu
bioloģiskā izpēte un topogrāfiskā
uzmērīšana, lai pēcāk šajā teritorijā uzsāktu tehniskā projekta
izstrādi.
Lai veidotu patīkamu un iedzīvotājiem draudzīgu vidi, pašlaik
turpinās Ķekavas parka labiekārtošanas darbi. Lielās talkas laikā
sākta teritorijas sakopšana pie
Ķekavas avotiņa, pakāpeniski īstenojot vides sakārtošanas darbus.
Ķekavas novada pašvaldība arī
turpmāk nodrošinās ikdienas uzkopšanas darbus parka teritorijā.
Maijā tiks veiktas arī Ķekavas avota
dzeramā ūdens kvalitātes analīzes.

Jaunais Ķekavas parks kopumā
aizņems 11 hektārus, taču apjomīgie un finansiāli dārgie darbi sadalīti vairākās kārtās. Pirmās kārtas
ietvaros tiks labiekārtota aptuveni
1,5 hektārus liela teritorija, kas atrodas starp Rīgas ielu, Skolas ielu,
mazo stadionu un Ķekavas upi.
Jau ir izbūvēti bruģēti gājēju
celiņi un koka laipas, ierīkots apgaismojums, nostiprināti izskalotie Ķekavas upes karsti, uzstādīti
soliņi un atkritumu urnas. Šobrīd
atlikuši labiekārtošanas darbi, kas
darāmi tikai pavasarī – jānolīdzina zeme, jāiestāda dekoratīvie
ziemciešu un kokaugu stādījumi un jāiesēj zālājs. Šogad šajā
labiekārtotajā parka daļā tiks nodrošināta arī vides pieejamība –
jaunajām māmiņām ar bērnu rati-

ņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Par parka vadmotīvu var uzskatīt
līkumoto Ķekavas upīti, gar kuras
krastiem tiek izbūvēti jauni un pārbūvēti vecie gājēju ceļi, veidojot vienotu
pastaigu maršrutu. Nākotnē maršrutu būs iespējams pagarināt gan upes
ietekas virzienā, gan uz dambja pusi,
kur atrodas atpūtas vieta.
Pirmās kārtas būvniecība Ķekavas novada pašvaldībai izmaksājusi aptuveni 233 tūkstošus
eiro, no tiem 45 tūkstoši eiro ir
no Eiropas fondiem.
Ņemot vērā parka teritorijas
paplašināšanu, iedzīvotājiem nākotnē būs iespēja baudīt aktīvu
atpūtu dabai un cilvēkam draudzīgā vidē pašā novada centrā.
Sabiedrisko attiecību daļa

Īsumā

Nostiprina
Ķekavas upes kreiso krastu

Aprīlī Ķekavā, pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 19, k. 10,
tika uzsākti Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas un ceļa seguma remontdarbi.
Krastu nostiprināšanā tiks izmantoti akmeņu krāvumi – gabioni.
Projekta īstenošanas laikā plānots izbūvēt lietuskanalizāciju, ietvi
daudzdzīvokļu mājas pusē, izveidot norobežojumu starp upi un ceļu,
kā arī uzlabot gājēju ietvi zaļajā zonā uz tiltiņu.
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Būvdarbi Nākotnes un
Dienvidu ielas krustojumā Ķekavā
Aprīlī Nākotnes un Dienvidu ielas krustojumā Ķekavā tika uzsākti
būvdarbi, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Remontdarbu laikā
šajā posmā paredzēti satiksmes ierobežojumi.
Nākotnes un Dienvidu ielas krustojumā tiek paplašināts ceļš, kā arī
veikti ceļa seguma remontdarbi. Šobrīd notiek arī projektēšanas darbi
Nākotnes ielas seguma atjaunošanai posmā no Dienvidu ielas līdz Ķekavas Mūzikas skolai.
Uzsāktos satiksmes drošības uzlabošanas darbus Nākotnes ielas un
Dienvidu ielas krustojumā plānots pabeigt līdz 31. maijam.

Ābeļdārzā bruģēti gājēju celiņi
Papildus uzsāktajiem darbiem Ķekavā, iepretim vecajai sākumskolai,
ir nobruģēti gājēju celiņi, pakāpeniski veidojot iedzīvotājiem draudzīgu un ērtu vidi.
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Dome lēma
Ķekavas novada domes sēdē
13. aprīlī tika izskatīti 18 jautājumi un pieņemti šādi lēmumi:
• izskatīts jautājums par Ķekavas novada būvvaldes 27.02.2017
lēmuma Nr. BIS-BV-5.1.-2017-39
apstrīdēšanu Kr. Barona ielā 9B,
Baložos;
• nolemts atteikt piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;
• nolemts slēgt sadarbības līgumu ar Daugmales pilskalna īpašnieku;
• nolemts uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi robežu pārkārtošanai nekustamajiem īpašumiem Ances iela 7 un Zāļu iela 5
Rāmavā, Ķekavas pagastā;
• piešķirta zeme nomā divām
personām uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „LejasRudzāji” Rāmavā, Ķekavas pagastā, kā arī uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra
masīvs” Daugmalē, Daugmales
pagastā;
• nolemts atsavināt nekustamos
īpašumus Meteņu ielā 4 un 6,
Pavasara ielā 9, Baložos, kā arī
Lāčplēša iela 24, Rīgā;
• atbalstīta ārstniecības iestādes
prasībām atbilstošu telpu izveide
Daugmalē;
• pagarināts viens dzīvojamās
telpas īres līgums, divi dzīvojamās
telpas-dzīvokļa īres līgumi, izīrēta
viena dzīvojamā platība;
• apstiprināti Ķekavas Mākslas
skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi;
• izskatīts jautājums par pašvaldības biedra statusu Latvijas
Sporta federācijas padomes atzītajās sporta federācijās;
• piešķirts līdzfinansējums filmas „Latvijas simtgadnieki” uzņemšanai.
Ķekavas novada domes sēdē
13. aprīlī tika izskatīts 31 jautājums un pieņemti šādi lēmumi:
• izskatīts jautājums par SIA
„Ķekavas nami” pamatkapitāla
palielināšanu un pašvaldības naudas ieguldījumu;
• piešķirts ikgadējais atvaļinājums Ķekavas novada domes
priekšsēdētāja pirmajam vietniekam J. Krūmiņam;
• piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums SIA
„A.M.L.”;
• izskatīts jautājums par būvvaldes 01.03.2017. izdoto lēmumu Nr. Būv/4-13/17/2 un Būv/413/17/3 pārsūdzību izskatīšanas
termiņa pagarinājumu;
• nolemts pilnvarot parakstīt
būvdarbu līgumu un aizņēmuma
ņemšanu Rāmavas ielas rekonstrukcijas (no Mazās Rāmavas
ielas līdz Pļavniekkalna ielai)
Rāmavā, Ķekavas pagastā, pirmās
kārtas realizācijai;
• nolemts uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma
grozījumiem nekustamajā īpašumā Naudītes iela 2, Katlakalns,
Ķekavas pagasts;

• nolemts nodot publiskajai apspriešanai lokālplānojumu „Skates un Staķi” Pulkarnē, Ķekavas
pagastā;
• nolemts nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojumu „Jaunpriedoļi”
Ķekavas pagastā;
• nolemts apstiprināt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Vecsvilpji” un „Sakšas”
Ķekavas pagastā;
• izskatīts jautājums par zemes ierīcības projekta – kā papildinājuma detālplānojumam
„Svelmes” ‒ izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Svelmes” Daugmalē, Daugmales pagastā;
• nolemts slēgt administratīvo
līgumu detālplānojuma „Svelmes” Daugmalē, Daugmales pagastā, īstenošanai;
• nolemts uzsākt zemes ierīcības projektus robežu pārkārtošanai starp nekustamajiem īpašumiem „Vējrozes” un „Bērzupsēļi”
Lapeniekos, Ķekavas pagastā, kā
arī starp nekustamajiem īpašumiem „Akmeņsalas” un „Stāvkrasti” Katlaklanā, Ķekavas pagastā;
• nolemts uzstādīt papildzīmi
Nr. 834 Kazeņu ielā, Katlakalnā,
Ķekavas pagastā;
• apstiprināti saistošie noteikumi „Grozījumi 2011. gada 11. augusta saistošajos noteikumos „Ķekavas novada sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi””;
• neapstiprināja ideju izveidot
jaunu atkritumu dalītas vākšanas,
šķirošanas un sagatavošanas pārstrādei infrastruktūras objektu
„Ziediņos”, Daugmales pagastā;
• Par pašvaldības nekustamo
īpašumu nodošanu bez atlīdzības
valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā, projekta „Autoceļš
A7 Rīga‒Bauska‒Lietuvas robeža
(Grenctāle) posma 7,9.‒25,0. km
un Ķekavas apvedceļš” realizācijai;
• piešķirta zeme nomā SIA
„PFK Trader” uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma
Gaismas iela 17, Ķekavā, Ķekavas pagastā; K. G. uz daļu no
pašvaldības nekustamā īpašuma
„Senkapi” Katlakalnā, Ķekavas
pagastā; R. T. uz daļu no nekustamā īpašuma „Spriegumi” Ķekavā,
Ķekavas pagastā;
• piešķirta nomā rezerves zemes
fonda zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 8070 003 0077;
• pagarināts zemes nomas līgums Nr. 21-19/15/29;
• nolemts atsavināt vairākus
nekustamos īpašumus: Baložos ‒
Pelnu iela 10 un 12, Meža iela 23;
Ķekavas pagastā ‒ Spiras 2;
• izīrēts dzīvoklis mājā „Priedes 2” Ķekavas pagastā, kā arī
mājā Gaismas iela 19, k. 2, Ķekavā, Ķekavas pagastā;
• pagarināts 1/4 daļas no sociālās dzīvojamās telpas-dzīvokļa
īres līgums, kā arī viens dzīvojamās telpas īres līgums.

Plāno Ķekavas novadā attīstīt
tehnisko jaunradi
Sākums 1. lpp.
Gaisa telpas izmantošana tiek
stingri regulēta, tādēļ viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem
pirms lidmodeļu palaišanas ir atļaujas saņemšana. Šogad Civilās aviācijas aģentūra šo atļauju ir izsniegusi biedrībai „Tehniskās jaunrades
klubs”, tādējādi sniedzot iespēju
nodarboties ar lidmodeļu palaišanu
aptuveni 24 ha lielā gaisa telpā.
Ķekavas novada pašvaldība
9. marta domes sēdē skatīja
jautājumu par lokalplānojuma
izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Dzelzs ielā 32, Baložu
pilsētā, sperot nākamo būtisko
soli tehniskās jaunrades attīstībā.
Lokaplānojuma izstrāde sniegs
pamatu tehniskās jaunrades centra projektēšanas uzsākšanai un
attīstībai, kā arī ļaus sakārtot zemes funkcionālo zonējumu, veikt

trokšņu izpēti un ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī organizēt sabiedrisko apspriešanu.
Ņemot vērā, ka jautājums vairākkārt tika izskatīts Attīstības
un uzņēmējdarbības atbalsta komitejā, šobrīd ir izstrādāts plašāks redzējums par zemes gabala nākotnes attīstības iespējām.
Teritorijā plānots ierīkot ne tikai
lidmodeļu palaišanas laukumu,
bet papildus tam ierīkot arī vietu

radiovadāmajiem auto modeļiem,
laivu modeļiem un BMX trasei,
tādējādi veidojot daudzfunkcionālu, sakārtotu un mūsdienu
tendencēm atbilstošu vidi. Zemes
gabalā paredzēts arī kempings un
citi sabiedriski objekti, kas ļautu
Tehniskās jaunrades centrā rīkot
arī plašāka mēroga sacensības, ilgtermiņā veicinot tehniskās jaunrades konkurētspēju.
Sabiedrisko attiecību daļa

Sniedz darbu skolēniem vasaras brīvlaikā
Ceturto vasaru pēc kārtas Ķekavas
novada pašvaldība aicina uzņēmējus piedāvāt darbavietas novada
izglītības iestāžu skolēniem gaidāmajā vasaras brīvlaikā.
Pašvaldība arī šogad turpinās atbalstīt uzņēmumus, kuri vasaras
brīvlaikā sniegs darba iespējas skolēniem. Kā ik gadu, tiks segta puse
darba algas tiem skolēniem, kuri ir
deklarēti novadā un mācās kādā no
Ķekavas novada vispārizglītojošajām skolām.
Uzņēmēji jau laikus tiek aicināti iesniegt informāciju par piedāvātajām
vakancēm, aizpildot pieteikuma anketu vietnē www.kekavasnovads.lv,
sadaļā „Izglītība”.
Straujiem soļiem tuvojas mācību
gada noslēgums, tādēļ skolēniem
drīzumā būs pieejams saraksts ar
uzņēmēju iesniegtajām vakancēm,
kas sniegs iespēju atrast piemērotāko darbu vasarā. Viens no iniciatīvas uzdevumiem ir sagatavot jauniešus darba tirgum. Lai pieteiktos
izraudzītajai vakancei, skolēniem ir
jāsagatavo CV un motivācijas vēstule, kas jānosūta uz e-pasta adresi
darbs.vasara@kekava.lv.
Pašvaldības izglītības daļas darbinieki šajā procesā ir kā starpnieki –
saņemot CV un motivācijas vēstules,
pieteikumi tālāk tiek nosūtīti darba
devējam, kurš savukārt izvēlas skolēnus darbam vasarā.
Projekta mērķis ir veicināt aktīvu
sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem, kā arī motivēt skolēnus gūt
pirmo darba pieredzi un pilnveidot
savas prasmes. Šī ir jauniešu iespēja

paplašināt redzesloku un gūt lielāku
izpratni par profesiju daudzveidību,
nepieciešamajām prasmēm, iemaņām un zināšanām. Tas ir arī lielisks
veids, kā gūt praktisku pieredzi, tādējādi veicinot skolēnu konkurētspēju nākotnes darba tirgū.
Līdz šim Ķekavas novada pašvaldības projektā par skolēnu darbu
vasarā iesaistījušies vairāki veiksmīgi
uzņēmēji, tostarp SIA „Cemety”,
AS „Putnu fabrika „Ķekava””, SIA
„R.E.D. Namu serviss”, SIA „Baložu komunālā saimniecība”, veikals
„Elvi” un bistro „Ņamma”.
Uzņēmēji augstu vērtē skolēnu
centību, atsaucību un vēlmi strādāt –
gūt pieredzi. Būtiska ir spēja izrādīt
iniciatīvu un uzticētos pienākumus
veikt ar lielu atbildību un rūpību –
kā norāda līdz šim projektā iesaistītie uzņēmēji, tās ir īpašības, kas jauniešiem palīdzēs gūt panākumus arī
nākotnē.

Lai gan uzņēmumos, kas nodarbojas, piemēram, ar pārtikas ražošanu, ne katru darbu var uzticēt jauniešiem, iespējas tik un tā ir plašas.
Putnu fabrikā „Ķekava”, kur daudzas
pārstāvētās profesijas pieprasa specifiskas zināšanas, skolēniem līdz
šim ir bijusi iespēja veikt darbus, kas
saistīti ar vides sakopšanu un lab
iekārtošanu. Tomēr arī šie pienākumi jāveic ar lielu centību un augstu
atbildības sajūtu.
Kā informē pašvaldības izglītības daļas pārstāvji, projektā iesaistīties aicināti Latvijā reģistrēti
uzņēmumi, pašvaldības iestādes
un kapitālsabiedrības, biedrības
un nevalstiskās organizācijas, kuras noslēgušas vienošanos ar pašvaldību par nodarbinātības pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu vasaras brīvlaikā atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
Sabiedrisko attiecību daļa
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Daugmalē būs
ārsta palīgs

Ķekavas novada domes sēdē
aprīlī tika piešķirts finansējums
700 eiro apmērā ārstniecības
iestādes prasībām atbilstošu
telpu izveides projekta izstrādei
Daugmalē.
Plānots, ka līdz ar piemērotu
telpu izveidi Daugmalē ģimenes
ārsts būtu pieejams divas reizes
nedēļā, bet sertificēts ārsta palīgs ‒
katru darba dienu.
Dome šādu lēmumu pieņēma,
balstoties uz Daugmales pagasta
76 iedzīvotāju parakstītu iesniegumu par ārsta palīga pieejamību
Daugmalē katru darba dienu.
Marija Adamova

INFORMĀCIJA POLITISKI
REPRESĒTAJIEM
14. jūnijā
BRAUCIENS PA
REPRESĒTO PIEMIŅAS
VIETĀM LATVIJĀ
Braucienu organizē Ķekavas
novada
Politiski
represēto
biedrība.
Ķekavas
novada
politiski represētās personas
aicinātas pieteikties braucienam,
zvanot uz tālruni 67935803
Ķekavas klientu apkalpošanas
centrā.
Tiekamies 14. jūnijā plkst. 7.20
pie Ķekavas novada domes
Gaismas ielā 19, k. 9, izbraukšana
plkst. 7.30 uz piemiņas brīdi
Odukalnā, plkst. 8.00 dodamies
ceļa uz Vidzemi.
Sociālais dienests

Darbs
SIA „RavLat Group”
piedāvā
DARBU APKOPĒJĀM:
• tirdzniecības centrā „Liiba” (darbs maiņās;
darba laiks – no plkst. 8.00 līdz 17.00 vai
no plkst. 17.00 līdz 22.00);
• veikalā „Elvi” Ķekavā,
Rīgas ielā 22A
(darbs maiņās; darba laiks –
no plkst. 7.00 līdz 15.00 vai no plkst. 15.00
līdz 22.00).
Sīkāka informācija un pieteikšanās,
zvanot uz tālruni 26665888.
AS „VIADA Baltija” piedāvā

OPERATORA–PĀRDEVĒJA
DARBU
„Lukoil” degvielas
uzpildes stacijā Ķekavas
novadā, Ķekavas pagastā,
„Mazsvilpjos”.

Ja esi aktīvi un pozitīvi domājošs un vēlies
jaunus izaicinājumus, pievienojies mūsu
komandai un kļūsti par operatoru–pārdevēju
„Lukoil” degvielas uzpildes stacijā Ķekavas
novadā, Ķekavas pagastā, „Mazsvilpjos”.
Darba laiks: plkst. 8.00–20.00.
Interesenti aicināti sazināties, zvanot uz
tālr. 28355089 vai rakstot uz e-pasta
adresi dus26@viadabaltija.lv.
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Par bērnu robežšķērsošanu ārpus Latvijas
Ir sācies pavasaris, un drīz jau
klāt būs vasara, tādēļ Ķekavas
novada bāriņtiesa vērš uzmanību uz kārtību, kādā bērni šķērso
Latvijas valsts robežu.

Šengenas līguma dalībvalstu
iekšējās robežas šķērsošana

Viens no Šengenas zonas pamatprincipiem ir brīva personu kustība, t.i., uz Šengenas zonas iekšējām robežām nav robežkontroles,
un personas, kas dzīvo Šengenas
zonā, var brīvi pārvietoties bez robežkontroles. Robežkontrole notiek tikai uz ārējām robežām, t.i.,
personai ieceļojot Šengenas zonā.
Braucot uz jebkuru no Šengenas līguma dalībvalstīm – Čehiju,
Maltu, Ungāriju, Poliju, Slovēniju,
Slovākiju, Austriju, Beļģiju, Dāniju,
Franciju, Grieķiju, Itāliju, Igauniju, Lietuvu, Islandi, Luksemburgu,
Lihtenšteinu, Nīderlandi, Norvēģiju, Portugāli, Somiju, Spāniju, Šveici, Vāciju, Zviedriju un Gruziju ‒,

vienmēr līdzi jābūt pasei vai personas apliecībai.
Bērnam, ja viņš šķērso valsts
iekšējo robežu ‒ Latvijas robežu
ar kaimiņvalstīm Lietuvu un
Igauniju ‒, kā arī lidojumos un
braucienos uz Šengenas līguma
dalībvalstīm, ir nepieciešams vienīgi ceļošanai derīgs dokuments –
pase vai personas apliecība.
Tomēr vecākiem ir ieteicams
pirms plānotā ceļojuma pārliecināties, vai valsts, uz kuru vai caur kuru
ceļojat, vai kompānija, kura sniedz
pasažieru pārvadājumus un kuras
pakalpojumus izmantos bērns, lai
nokļūtu citā Šengenas līguma dalībvalstī, nav noteikusi kādas papildu
prasības (papildu dokumentu uzrādīšanu) saistībā ar bērnu ceļošanu.

Šengenas līguma dalībvalstu
ārējo valsts robežu
šķērsošana

Latvijas robeža ar Krievijas Federāciju un Baltkrieviju, kā arī

braucieni uz valstīm, kuras nav
Šengenas līguma dalībvalstis,
piemēram, uz ASV, Īriju, Apvienoto Karalisti, Rumāniju, Bulgāriju u.c. Kas būtu nepieciešams?
1. Bērnam (arī bērnam aizbildnībā), patstāvīgi izceļojot no valsts,
līdzi jābūt:
• derīgai bērna pasei;
• vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts.
2. Bērnam, kurš nodots audžuģimenei, patstāvīgi izceļojot no
valsts, līdzi jābūt:
• derīgai bērna pasei;
• bāriņtiesas lēmumam par atļauju
bērnam patstāvīgi izceļot no valsts.
3. Bērnam, izceļojot no valsts
vecāka pavadībā, kurš ir Latvijas
Republikas pilsonis, Latvijas Republikas nepilsonis, līdzi jābūt:
• derīgai bērna pasei;
• bērna dzimšanas apliecībai vai
tās notariāli apliecinātai kopijai,

ja bērnu pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par
radniecību ar šo bērnu;
• tā vecāka ceļošanas dokumentam ar ierakstu par radniecību ar
šo bērnu, kurš pavada bērnu.
Ja šajos noteikumos minētais
dokuments vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina kādu no šajos
noteikumos minētajiem faktiem,
ir izdots ārvalstīs, šādu dokumentu uzrāda, pievienojot tam noteiktā kārtībā notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā.
Bāriņtiesa ir tiesīga apliecināt
savas darbības teritorijas deklarēto
iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras). Bāriņtiesa ir tiesīga
apliecināt arī viena vai abu vecāku
vai aizbildņa piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, ja vecāka vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novadā. Neskaidrību gadījumā var zvanīt bāriņtiesai
uz tālr. 67935872 vai 67847160.
Ķekavas novada bāriņtiesa

Labdarības bumbu rallijs jau otro reizi Ķekavā
Jau otro gadu Ķekavā 17. jūnijā notiks aizraujošs pasākums
„Labdarības bumbu rallijs”, kas
sniegs gandarījumu gan par saziedotajiem eiro labdarībai, gan
atraktīvi krāsainu bumbiņu sacensībā ļaus cīnīties par balvām.
Bumbu rallijs ir sacensības, kurās ikviens, iegādājoties sacensību
karti, saņems unikālo numuru.
Numurs tiks uzrakstīts uz bumbas,
kura vienlaikus ar citām tiks iebērta Ķekavas upītē. Tās bumbas, kas,
pārvarot šķēršļus, finišēs pirmās,
izcīnīs saviem īpašniekiem balvas,
ko sarūpējuši vietējie uzņēmēji.
Sacensību uzvarētāji tādā secībā, kā finišēs bumbas, varēs
izvēlēties sev vēlamāko balvu no

sarūpētā balvu groza.
Ienākumi no „Labdarības bumbu rallija” tiks izmantoti projektu konkursa „Savam novadam”
finansēšanai, kura ietvaros jau
šoruden iedzīvotāji varēs saņemt
atbalstu savām iecerēm. Konkursa mērķis ‒ pilnveidojot sevi un
vairojot cilvēku līdzatbildību, radīt jaunas iespējas Ķekavas novada attīstībai, piemēram, izveidot
bērnu rotaļu laukumus, sakoptas taciņas, organizēt dažādus

IZSOLES

Ķekavas novada pašvaldība 2017. gada 7. jūnijā Ķekavā, Gaismas ielā 17,
Mazajā zālē, rīko šādas pašvaldības nekustamo īpašumu atklātas mutiskas
izsoles ar augšupejošu soli:
1) Meteņu iela 4, Baložos (kadastra Nr. 8007 003 2766), 0,073 ha,
sākumcena – 5000 EUR; izsoles laiks plkst. 9.00;
2) Meteņu iela 6, Baložos (kadastra Nr. 8007 003 2767), 602 m²,
sākumcena – 3800 EUR; izsoles laiks plkst. 9.30;
3) Pelnu iela 10, Baložos (kadastra Nr. 8007 003 2762), 0,0601 ha,
sākumcena ‒ 5435 EUR; izsoles laiks plkst. 10.00;
4) Pelnu iela 12, Baložos (kadastra Nr. 8007 003 2764), 0,0632 ha,
sākumcena –5435 EUR; izsoles laiks plkst. 10.30;
5) Meža iela 23, Baložos (kadastra Nr. 8007 001 0145), 0,0867 ha,
sākumcena –13 640 EUR; izsoles laiks plkst. 11.00.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10 %
no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa 50 EUR
apmērā Ķekavas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
90000048491, AS „SEB banka” kontā Nr. LV62UNLA0050014272800.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem, iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī
saskaņot īpašuma apskates laiku var Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas
ielā 19, k. 9-1, Ķekavā, 9. kabinetā. Tālr. uzziņām 67847150. Pēdējā
dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2017. gada 2. jūnijs līdz plkst. 14.00.

pasākumus Ķekavas novadā.
Par pagājušajā gadā savāktajiem
ziedojumiem ir īstenoti vairāki projekti: pirmsskolas un skolas vecuma bērni Baložu pilsētas bibliotēkā
ieguvuši vietu, kur ir interesanti
pavadīt brīvo laiku, spēlējot jaunās
galda spēles; Mellupu sociālā nama
apkārtējo māju iedzīvotāji izveidojuši pārvietojamu ugunskura vietu,
kuru izmanto kopīgo pasākumu
laikā; tiešās pirkšanas pulciņa izveide nodrošina veselīgas pārtikas
iegādes iespēju Ķekavā vairāk nekā
100 mūsu novada iedzīvotājiem; no
kritušiem kokiem daļēji ir attīrīta
Misas upe, līdz ar to ūdens atpūtas
cienītāji var pārvietoties pa upi un
aktīvi pavadīt brīvo laiku; līdz jūnijam vizuāli pievilcīgāka un intere-

santāka tiks padarīta Ķekavas parka
teritorijā esošā vecā sūkņa stacija.
Sacensību kartes pieejamas;
• Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrā Rīgas ielā 26,
Ķekavā;
• Ķekavas kultūras namā Gaismas ielā 17, Ķekavā;
• Baložu pilsētas kultūras namā
Skolas ielā 4, Baložu pilsētā;
• Daugmales multifunkcionālajā
centrā, „Skola”, Daugmales pagastā;
• Katlakalna tautas namā Pļavniekkalna ielā 35, Katlakalnā.
„Labdarības bumbu rallju” organizē Ķekavas novada fonds,
kuru atbalsta Borisa un Ināras
Teterevu fonds.
Agita Eizenberga,
Ķekavas novada fonds

PIRMKLASNIEKU VECĀKU SAPULCES
Ķekavas novada skolas aicina pirmklasnieku vecākus uz
sapulcēm maijā, lai pārrunātu aktualitātes un jautājumus, kas
saistīti ar mācību procesu un semestra noslēgumu.
Vecāku sapulces:
Ķekavas vidusskolā
9. maijā plkst. 19.00 Ķekavā, Nākotnes ielā 1A
Baložu vidusskolā
18. maijā plkst. 19.00 Baložos, Skolas ielā 6
Pļavniekkalna sākumskolā
17. maijā plkst. 19.00 Katlakalnā, Pļavniekkalna ielā 20
Daugmales pamatskolā
23. maijā plkst. 19.00 Daugmalē, „Skola”
Izglītības daļa
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Muzikālais kaleidoskops

Ķekavas Mūzikas skola
2017./2018. mācību gadā
AICINA MĀCĪTIES

Ķekavas Mūzikas skolas koris festivālā Spānijā.

Tālos ceļos

Jau otro gadu Ķekavas Mūzikas
skolas 3.‒8. klašu koris, diriģente
Vineta Litauniece un koncertmeistare Jolanta Barinska pavasari sagaida divas reizes ‒ gan
Latvijā, gan ārpus tās. Pērn pirmais pavasaris piedzīvots Itālijā,
bet šogad ‒ Spānijā. Mērķis gan
abos gadījumos bija pavisam nopietns ‒ dalība starptautiskā koru
konkursā. Šopavasar martā koris piedalījās konkursā „Golden
Voices of Montserrat”, kurā ieguva 2. vietu. Konkursa programmas ietvaros bija iespēja koncertēt slavenajā Monseratas bazilikā
un dziedāt daudzbalsīgā korī
kopā ar dalībniekiem no ASV,
Japānas, Indonēzijas, Čehijas,
Singapūras, Krievijas, Igaunijas,
Kazahstānas un citām valstīm.
Ieguvums ir ne tikai formālie panākumi, bet arī jauni draugi un
nenovērtējama pieredze.

Draugu mēnesis

Aprīlis atnesa vairākas tikšanās
gan ar veciem un labi pazīstamiem draugiem, gan arī jauniegūtiem. Pēc ilgāka pārtraukuma
pie mums atkal viesojās delegācija no sadraudzības mūzikas skolas Tabasalu (Igaunija). Šī draudzība ilgst jau 11 gadus, un, lai
arī skolu apmaiņas notiek retāk,
kopīgas pūtēju orķestru vasaras
nometnes ir tradicionāls ikgadējs pasākums. Vēl kādas tikšanās vēsture aizsākās 2016. gadā
Itālijas koru konkursa laikā, kad
diriģente Vineta Litauniece iepazinās ar žūrijas komisijas locekli,
Telcas (Austrija) mūzikas skolas
diriģentu un koru asociācijas valdes locekli Oliveru Felipe-Armasu, kurš izteica vēlēšanos apmeklēt Latviju ‒ valsti, kur tiek koptas
klasiskās kora dziedāšanas tradīcijas. Tā nu šogad Olivers Felipe-Armass kopā ar paša dibināto

jauniešu kori no Tiroles, daudzkārtēju konkursu laureātu, tostarp 5. Pasaules koru olimpiādes
Grācā sudraba medaļas ieguvēju,
viesojās Ķekavas Mūzikas skolā.
Abi pasākumi vainagojās ar kopīgu koncertu, kurā iedvesmu un
pieredzi varēja gūt ne tikai bērni,
bet arī skolotāji. Joku mēneša
noskaņās izskanēja klavieru festivāls „Pavasara joku karnevāls”,
kurā neformālā gaisotnē muzicēja gandrīz 60 jaunie pianisti no
10 Jelgavas reģiona skolām. Savukārt mūsu skolas 3. un 2. klavieru
klases audzēknes Danika Dišlere
un Elīza Jakovļeva kopā ar skolotāju Līgu Opincāni piedalījas klavieru festivālā Ķekavas sadraudzības pilsētā Raseiņos (Lietuva),
gūstot pirmo uzstāšanās pieredzi
ārpus Latvijas robežām.

Atbalstītāji

Jebkurš pasākums prasa gan skolotāju un bērnu laika un enerģijas ieguldījumu, gan arī materiālos resursus. Paldies visiem, kuri
mums nodrošina šādu iespēju, ‒
gan pašvaldībai, gan vecākiem.
Paldies Ķekavas novada fondam,
kurš Bērnu un jauniešu izcilību
programmas ietvaros rada iespēju atbalsīt bērnu dalību starptautiskajā koru konkursā Monseratā. Gada sākumā saņēmām
dāvinājumu no Rīgas Rīdzenes
„Rotary” kluba – flautu, bet pavisam nesen lielisku dāvinājumu ‒
15 klēpjdatorus ‒ saņēmām no
SEB bankas. Līdz ar to esam guvuši iespēju aprīkot visas klases
ar datortehniku un tuvākajā nākotnē izveidot e-klasi.

Ieskats vasarā

11. maijā izskanēs mācību gada
noslēguma koncerts, kurā muzicēs šā gada konkursu laureāti un
skolas lielie kolektīvi, 27. maijā
beigšanas apliecības saņems skolas

foto: No Mūzikas skolas arhīva

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
• no septiņu gadu vecuma – klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle, kora
klase;
• no septiņu līdz 12 gadu vecumam – akordeona spēle, ģitāras
spēle, kokles spēle, saksofona spēle, flautas spēle, klarnetes spēle,
trompetes spēle, mežraga spēle, sitaminstrumentu spēle;
• no sešu gadu vecuma – sagatavošanas (pirmsskolas) klase.
Vietu skaits katrā specialitātē tiek precizēts uz konsultāciju laiku.

absolventi, un tad jau sāksies ilgi
gaidītā vasara. Ieskatoties pasākumu plānā, top skaidrs, ka vasara
nebūs tikai atpūtas un atvaļinājumu laiks. Jau jūnija sākumā, tūlīt
pēc jauno mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas, radošo dienu ietvaros turpināsim pagājušajā gadā
aizsākto Latvijas kultūrvēsturisko
procesu izpēti, šoreiz ‒ atskatoties
uz padomju režīma laiku. Paralēli
gatavosimies dalībai Baroka festivālā sadraudzības pilsētā Gostinā
(Polija). Šovasar mūsu audzēkņi
piedalīsies arī divās olimpiādēs:
jūnijā uz jauno izpildītāju konkursu „Olimpo Musicale” Prieņos
(Lietuva) dosies jaunā koklētāja
Sanija Stangute un skolotāja Ramona Davidone, bet korim starptautisko konkursu pieredze dod
iespēju jūlijā startēt Eiropas koru
olimpiādē Rīgā čempionu kategorijā. Tas, protams, ir gan liels
izaicinājums, gan arī novērtējums
līdz šim gūtajiem panākumiem.
Jau tradicionāli pūtēju orķestris
ar tā vadītāju Elmāru Vaivodu
priekšgalā augusta sākumā dosies
uz Hījumā (Igaunija), kur notiks
kopīga vasaras nometne ar sadraudzības orķestri no Tabasalu
un dalība vasaras festivālā. Jāatzīmē, ka šogad pirmo reizi orķestris
piedalījās novadu skatē un ieguva
pirmo pakāpi, kā arī iespēju piedalīties orķestru finālskatē un 37
labāko pūtēju orķestru sastāvā
muzicēt VIII Latvijas izglītības
iestāžu pūtēju orķestru salidojuma koncertā „Vienā elpā” Ķīpsalā.
Savukārt Ķekavas novada Jauniešu simfoniskais orķestris jūlijā vasaras nometnē nostiprinās repertuāru dalībai festivālā Bavārijā
„Jugendmusikfestival Main-Spessart”. Lai mums visiem saules un
prieka piepildīta vasara!
Daiga Ventniece,
Ķekavas Mūzikas
skolas direktore

Konsultācijas uzņemšanai
1. un 2. jūnijā plkst. 17.00–19.00 Ķekavas Mūzikas skolā;
1. jūnijā plkst.17.00–19.00 Baložu kultūras nama Kora zālē.
Iestājeksāmens
5. jūnijā:
• plkst. 16.00 Baložu kultūras namā uz 1. klasi;
• plkst. 17.00 Baložu kultūras namā uz sagatavošanas klasi.
6. jūnijā:
• plkst. 16.00 Ķekavas Mūzikas skolā uz 1. klasi;
• plkst. 18.00 Ķekavas Mūzikas skolā uz sagatavošanas klasi
Iesniegumu pieņemšana no 15. maija katru darba dienu 24. kabinetā
no plkst. 10.00 līdz 13.00, no plkst. 14.00 līdz 18.00 un konsultāciju
laikos.
Nepieciešamie dokumenti
Stājoties 1. klasē:
• iesniegums (veidlapa pieejama mūzikas skolā un skolas mājaslapā);
• audzēkņa dzimšanas apliecība (kopija);
• medicīniskā izziņa (izsniedz ģimenes ārsts);
• fotogrāfija (3×4 cm).
Stājoties sagatavošanas klasē:
• iesniegums (veidlapa pieejama mūzikas skolā un skolas mājaslapā);
• audzēkņa dzimšanas apliecība (kopija).
Informācija, zvanot uz tālruni 67937502, katru darba dienu plkst. 9.00–
13.00 un 14.00–18.00.
Skolas adrese: Skolas iela 3, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123.
E-pasta adrese: kekavas.muzikasskola@kekava.lv,
interneta vietne muzika.kekava.lv.

Ķekavas Mākslas skola
uzņem audzēkņus

2017./2018. mācību gadam.
Mācību ilgums programmā

„Vizuāli plastiskā māksla” –
astoņi gadi.
1. kursā uzņem bērnus no septiņu līdz astoņu
gadu vecumam (1.–2. vispārizglītojošās skolas
klase)
• No 8. līdz 30. maijam pretendentu pieteikšanās pie skolas sekretāreslietvedes vai zvanot uz tālruni 67937444.
• 7. vai 8. jūnijā plkst. 17.00–19.00 patstāvīgā darba veikšana, kurā tiek
vērtēta bērna mākslinieciskā uztvere – krāsu, proporciju un kompozīcijas izjūta. Līdzi jāņem zīmulis, dzēšgumija, guaša krāsas un otas.
• 12. jūnijā iepazīšanās ar uzņemšanas komisijas lēmumu.
• 19.–21. jūnijā plkst. 16.00–19.00 izglītošanas līgumu slēgšana ar uzņemto audzēkņu vecākiem.
Iestājoties nepieciešami šādi dokumenti:
1) iesniegums (aizpildāms skolā);
2) bērna dzimšanas apliecības kopija;
3) izglītošanas līgums (aizpildāms skolā);
4) bērna foto 3 x 4 cm – 2 gab.
Uz tikšanos Ķekavas Mākslas skolā
Ķekavā, Gaismas ielā 17, otrajā stāvā.
Tālrunis uzziņām 67937444
Skolas administrācija
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Sveicam
Lai ir kāda zeltaina kļava arvien,
Kam galotnē sirdi
tu rudeņos sien,
Un, pāri takām
kad sniegpārslas krīt,
Lai ir kāda roze, kas dvēselē mīt.
Ķekavas novadā
2017. gada maijā

Māci, māmiņ, savam bērnam
laimes atslēdziņu gūt.
Gan caur darbu,
gan caur dziesmu,
gan ar prātu gudram būt.
(Ārija Elksne)
Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada aprīlī
reģistrēti 19 jaundzimušie:
Elza, Ingus, Justīne, Naomi,
Olivers, Rainers, Elza, Kate,
Patriks, Dārta, Melānija,
Aleksandra, Renāte,
Paula, Artis, Nataniels,
Marta, Džemma,
Patrīcija Elizabete.
Ķekavas novada dome sirsnīgi
sveic mazuļus un viņu vecākus!
***
Lauzīsim vienu maizes šķēli
uz pusēm,
Tad dalīsim visu
Rītu vakaru, bezmiega nakti
uz pusēm.
(Skaidrīte Kaldupe)
Ķekavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā 2017. gada aprīlī
reģistrētas septiņas laulības,
viena no tām baznīcā.
APSVEICAM!
Ķekavas novada dome
***
Mēs nezinām, kad, kurš vai kura
Kā nākamie mūs pametīs
Kā dzirksts no sūrā ugunskura,
Kas ir jau izdzisis gandrīz.
(J. Osmanis)
Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada aprīlī
reģistrēti 14 mirušie:
Maija Lilita Ausekle (1939)
Alberts Laimonis
Budreiko (1936)
Jānis Dārziņš (1936)
Domeniks Dolgiļevičs (1940)
Albīna Jermačkova (1931)
Aigars Kohs (1966)
Antans Narvids (1944)
Ārija Plaude (1934)
Rihards Račko (1951)
Anna Ribkinska (1934)
Dainis Gunārs Sarksne (1944)
Rufina Skudra (1938)
Andris Sproģis (1970)
Jāzeps Ziediņš (1944)
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem!

ĶEKAVAS PAGASTĀ
90 gadu jubileju svin
Erna Upeniece
85 gadu jubileju svin
Dzidra Dombrovska
Antoņina Zabrocka
Marija Golubeva
Ēriks Bebrītis
Leonards Leišs
Albīna Čudare
Otilija Žebre
80 gadu jubileju svin
Natālija Baranovska
Biruta Sēja
Valentīna Štekele
Jānis Gabris
Rita Strumpe
Margarita Šapiro
BALOŽU PILSĒTĀ
102 gadu jubileju svin
Monika Greivule
85 gadu jubileju svin
Anastasija Kaminska
80 gadu jubileju svin
Serafima Ļevicka
Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku,
gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas
plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos
„Skates” un „Staķi” Pulkarnē, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā, publisko apspriešanu

Lokālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota,
pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2017. gada 27. aprīļa
lēmumu Nr. 2 § 2. (prot. Nr. 7) „Par lokālplānojuma teritorijas
plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos „Skates” un
„Staķi” Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Lokālplānojuma mērķis ir grozīt spēkā esošo teritorijas plānojumu ‒ paredzēt plānotās (atļautās) izmantošanas maiņu
no savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas DzS, mežaparka dzīvojamās apbūves teritorijas un satiksmes infrastruktūras
objektu teritorijas TL uz mežsaimniecības funkcionālo zonējumu, lauksaimniecības funkcionālo zonējumu, kā arī samazināt Pulkarnes ciema teritoriju, pārceļot Pulkarnes ciema
robežas ārpus nekustamajiem īpašumiem „Skates” un „Staķi”.
Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks
noteikts četras nedēļas no publikācijas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS): no 2017. gada
9. maija līdz 2017. gada 6. jūnijam (ieskaitot). Informācija par
publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 1. jūnijā plkst. 18.00 Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123) 24. kabinetā
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un
institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2017. gada
21. jūnijā plkst. 16.00 Ķekavas novada pašvaldības 24. kabinetā (adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123).
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas
attīstības plānošana”. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt
(vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese:
Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123) vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67936031). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00‒13.00, ceturtdienās
plkst. 14.00‒19.00.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas
iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu
iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām ‒ vārds,
uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām ‒ nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

Līdzjūtības
Krustu krustām zemes ceļi ‒
Tavs celiņš izstaigāts.
Dod, dieviņi, dvēselei
Vieglu ceļu viņsaulē!
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu Jeļenai Račko,
vīru mūžībā aizvadot!
Darba kolektīvs
Es tagad aizeju,
Bet ne jau prom, –
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm,
Citu sauli,
Ar citu zemi parunāt
Uz tu.
(M. Zviedre)
Skumju brīdī esam kopā ar Lolitu Zelmeni, tēvu zaudējot.
Ambulances kolektīvs
Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
(M.Bendrupe)
Skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi Mairu Plaudi un viņas ģimeni,
māti mūžībā pavadot.
Ambulances kolektīvs

Paziņojums par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 2. § 1. p. (protokols Nr. 7) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā
īpašumā Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā” uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā
Naudītes iela 2, kadastra numurs 8070 007 0809.
Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas
plānojumam 2009.‒2021. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1 un satiksmes
infrastruktūras objektu teritorijas TL.
Ar lokālplānojumu plānots mainīt nekustamā īpašuma
plānoto (atļauto) izmantošanu uz rūpniecības apbūves
teritorijas (R) funkcionālo zonējumu un transporta infrastruktūras teritorijas (TR) funkcionālo zonējumu.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs ‒ Ķekavas novada
pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs
Andris Lācis.
Papildu informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos ‒ pirmdienās plkst. 9.00‒13.00 un ceturtdienās
plkst. 14.00‒19.00 Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas
novadā, LV-2123. Tālr. 67847161.

Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 27. aprīļa
sēdes lēmumu Nr. 2 § 4. „Par detālplānojuma „Vecsvilpji
un Sakšas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, apstiprināšanu” (protokols Nr. 7) Ķekavas novada dome nolemj:
1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Vecsvilpji”, kadastra numurs 8070 011 0054, un
„Sakšas”, kadastra numurs 8070 011 0050, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt šo lēmumu Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.kekavasnovads.lv.
3. Uzdot Telpiskās plānošanas daļas speciālistiem ievietot detālplānojumu Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
4. Pēc detālplānojuma apstrīdēšanas termiņa beigām
slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma teritorijas
īpašniekiem par detālplānojuma realizāciju.
Detālplānojumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona
tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007,
viena mēneša laikā no tā publikācijas dienas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar detālplānojumu var iepazīties apmeklētāju pieņemšanas laikos ‒ pirmdienās plkst. 9.00‒13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00‒19.00 Ķekavas pagasta pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, 35. kab., Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas
nov. LV-2123, tālr. 67935861, vai pašvaldības tīmekļa
vietnē www.kekavasnovads.lv.

Paziņojums par detālplānojuma „Jaunpriedoļi”
publisko apspriešanu.

Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 27.04.2017. lēmumu Nr. 2. § 3. p. (prot.
Nr. 7) „Par detālplānojuma „Jaunpriedoļi” projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir noliktavu, sēņu audzētavas būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu.
Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts trīs nedēļas
no publikācijas brīža informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Ķekavas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv: no 2017. gada 9. līdz 30. maijam
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 25. maijā plkst. 18.00
Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā, 24. kabinetā.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2017. gada 15. jūnijā plkst. 17.00 Ķekavas
novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas
novadā, 35. kabinetā.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas pagasta pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas pagasta pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās
plkst. 9.00‒13.00, ceturtdienās plkst. 14.00‒19.00.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz
publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt
rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām ‒ vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām ‒
nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.
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Ūdenssporta attīstība Ķekavas novadā

Pateicoties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” finansiālajam
atbalstam (8313,61 eiro), Ķekavas
novada domes (2000 eiro) un Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūras (400 eiro) finansiālam
atbalstam, biedrība „Ūdenssporta
klubs „Kambīze”” iegādājās glāb-

publicitātes foto

Biedrība „Ūdenssporta klubs
„Kambīze”” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.‒2020. gadam, Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūras un Ķekavas novada
pašvaldības finansiālu atbalstu
iegādājusies glābšanas laivu, veikborda dēļus un ūdensslēpes.

šanas laivu, kas tiks izmantota
darbā ar bērniem un jauniešiem
gan treniņu laikā Rīgas HES akvatorijā, gan pavadot bērnus sacensībās, nodrošinot viņu drošību

uz ūdens. Tāpat tika iegādāti veikborda dēļi un ūdensslēpes, lai bezvēja dienās sniegtu iespēju izbaudīt veikborda un ūdensslēpošanas
iespējas gan vindsērfinga skolas
audzēkņiem, gan citiem novada
iedzīvotājiem.
Projekts īstenots partnerības
„Daugavkrasts” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas
Ķekavas novadam 2015.–2020.
gadam ietvaros.
Plašāku informāciju par vindsērfinga apmācību un ūdenssporta klubu „Kambīze” var atrast interneta vietnē www.kambize.lv.
Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai ‒ Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
Raitis Škutāns

Sacensības
Laukumā „Fortius” pie
Ķekavas sporta kluba

18.30

12. maijā
Ķekavas sporta klubā
13. maijā

10.00

9. maijā

13. maijā Ķekavā, Dārznieku ielā 5 11.00
Baložu vidusskolas
sporta kompleksā
Baložu mežā (autobusa
15. maijā
pietura „Meža iela”)
Laukumā „Fortius” pie
16. maijā
Ķekavas sporta kluba
Pie Ķekavas sporta
20. maijā
kluba

15. maijā

20. maijā FK „Auda” laukums

18.00
18.00
18.30

Pavasara „Veselības apļi” Ķekavā,
9. posms
Starptautiskais mākslas vingrošanas
turnīrs „Mazās zvaigznītes”
Ķekavas novada jauniešu meistarsacīkstes
smaiļošanā un kanoe airēšanā
Šaha mēneša ietvaros –
šaha turnīra 2. posms
Skriešanas seriāls „Baložu Bizons”,
2. posms
Pavasara „Veselības apļi” Ķekavā,
10. posms

10.00 Ķekavas velomaratons
14.00

Baložu vidusskolas
18.00
sporta kompleksā
Baložu mežā (autobusa
22. maijā
18.00
pietura „Meža iela”)
Laukumā „Fortius” pie
23. maijā
18.30
Ķekavas sporta kluba

22. maijā

24. maijā Ķekavas sporta klubā

9.00

24. maijā Pie Baložu vidusskolas

10.30

„Komanda.lv” 1. līga futbolā
FK AudA–RTU FC/Skonto
Šaha mēneša ietvaros –
šaha turnīra 3. posms
Skriešanas seriāls „Baložu Bizons”,
3. posms
Pavasara „Veselības apļi” Ķekavā,
11. posms
Ķekavas vidusskolas
Aerobikas diena 2017
Ķekavas novada atklātās skolu
sacensības orientēšanās sportā

24. maijā Daugmales pamatskolā 18.00 Spēka daudzcīņa
Pie Ķekavas sporta
kluba
Baložu vidusskolas
26. maijā
stadionā

26. maijā

Velofotoorientēšanās sacensības
Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs
aicina piedalīties velofotoorientēšanās sacensībās, kas notiks 13. maijā. Sākums pie Doles
Tautas nama Rīgas ielā 26.
Šogad dalība notiks divās grupās. Ja esi aizrautīgs
velobraucējs un sacensību gars ir tava stihija, piesakies Azarta grupā. Ja vēlies labi pavadīt laiku ģimenes,
draugu vai kolēģu lokā, piesakies Izklaides grupā.
Dalības maksa 5 eiro no komandas, sacensību
dienā uz brīvajām vietām – 7 eiro.
Uzvarējušas būs tās komandas, kuras sakrās
visvairāk punktu visīsākajā laikā. Orientēšanās
notiek pēc kartē atzīmētiem kontrolpunktiem,
kuros ir jānofotografējas ar minēto objektu fonā.
Jo tālāk kontrolpunkts atrodas no sacensību cen-

tra, jo lielāka ir tā punktu vērtība. Būs arī īpašie
kontrolpunkti, kuru atrašana dos papildu punktus.
Kā ierasts, arī šogad apbalvosim pirmo trīs vietu
ieguvējus.
Piesakies turisms@kekava.lv! Sacensību nolikums
un pieteikuma anketa – www.kekavasnovads.lv
vai klātienē – Ķekavas Tūrisma Koordinācijas centrā Rīgas ielā 26.
Pasākuma kārtība:
• plkst. 15.00‒15.30 ‒ pulcēšanās, reģistrācija;
• plkst. 15.40 ‒ komandu kapteiņu sapulce;
• plkst. 16.00 – starts;
• līdz plkst. 20.00 – finišs.
Uz tikšanos!
Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs

ĶEKAVAS NOVADA ATKLĀTAIS FUTBOLA ČEMPIONĀTS
Ķekavā, FK „Auda” laukumā (mākslīgais segums), šogad no maija līdz septembrim
pēc iepriekš izstrādāta kalendāra – orientējoši viena spēle nedēļā (svētdienās).
Spēlēts tiks pēc formāta 8×8 (7 laukuma spēlētāji + vārtsargs).
Pieteikumi tiek pieņemti līdz 11. maijam plkst. 18.00. Dalības maksa – 240 eiro (komandām, kurās
50 % dalībnieku ir Ķekavas novadā deklarēti iedzīvotāji, čempionāta dalības maksa ir 120 eiro).
Plašāka informācija par turnīru – mājaslapā http://sports.kekava.lv.

GALDA TENISA TURNĪRS

27. maijā Baložu vidusskolas sporta kompleksā
Plkst. 11.00–16.00 bērnu un jauniešu grupai (līdz 17 g. (ieskaitot))
Plkst. 16.00-20.00 pieaugušo grupai (no 18 g.v.)

Ķekavas novada atklātās krosa skriešanas sacensības
„BALOŽU BIZONS 2017”

Baložos, mežā pie 23. autobusa pieturas „Meža iela”
Starts: plkst. 18.00–19.15
2. posms – 15. maijā, 3. posms – 22. maijā, 4. posms – 29. maijā, 5. posms – 5. jūnijā

ŠAHA MĒNESIS BALOŽOS

Baložu vidusskolā
15. un 22. maijā plkst. 18.00
Grupas: jaunieši (7–18 g.v)., jaunietes (7–18 g.v.), sievietes un vīrieši

Plašāka informācija – http://sports.kekava.lv.

27. maijā

Baložu vidusskolas
sporta kompleksā

9.00
9.00
11.00

16.00
Baložu mežā (autobusa
29. maijā
18.00
pietura „Meža iela”)
3. jūnijā Baložu vidusskolā

11.00

3. jūnijā Ķekavas sporta klubā

10.00

4. jūnijā FK „Auda” laukumā

15.00

Baložu mežā (autobusa
18.00
pietura „Meža iela”)
Pie Ķekavas sporta
6. jūnijā
16.00
kluba

5. jūnijā

Ķekavas novada
bērnu sporta spēles Ķekavā
Ķekavas novada
bērnu sporta spēles Baložos
Galda tenisa turnīrs
bērniem un jauniešiem
Galda tenisa turnīrs pieaugušajiem
Skriešanas seriāls „Baložu Bizons”,
4. posms
LSVS 54. sporta spēles
orientēšanās sportā un šahā
LSVS 54. sporta spēles novusā un loka
šaušanā
„Komanda.lv” 1. līga futbolā
FK Auda–FK Jēkabpils/JSC
Skriešanas seriāls „Baložu Bizons”,
5. posms
Ķekavas novada atklātais strītbola
čempionāts, 1. posms

8 Normatīvie akti
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ĶEKAVAS NOVADA KULTŪRAS JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMS
13. maijā plkst. 18.00 Māmiņdienas koncerts „Mīļotās rokas”.
Piedalās kultūras nama bērnu
kolektīvi. Ieeja bez maksas.
14. maijā plkst. 12.00 Mātes
dienai veltīts klaviermūzikas
koncerts. Piedalās D. Zandbergas audzēkņi. Ieeja bez maksas.
20. maijā plkst. 12.00 Senioru deju grupu festivāls – radošā darbnīca „Ābeļziedu laikā”.
Piedalās: „Mežrozītes” no Priekuļiem, „Astras” no Ogres, „Sidraba pavediens” no Alūksnes,
„Veldze” no Jaunolaines, „Vēlreiz”
no Bauskas, „Rudens roze” no
Vecumniekiem, „Dzīves virpulī”
no Vārkavas, „Ābeļzieds” no Baložiem. Ieeja bez maksas.
23. maijā plkst. 19.00 Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas studentes Ilonas Bogdanovas diplomdarba koncerts
„Par zaļu pat vēl zaļāks”. Piedalās TDA „Līgo” bērnu un jauniešu studija. Ieeja bez maksas.
27. maijā plkst. 12.00 Sezonas
noslēguma koncerts „Ripo, ripo,
vasariņa” kultūras nama skvērā ar gadatirgu un atrakcijām.
Piedalās kultūras nama mākslinieciskie kolektīvi un viesi. Pasākums bez maksas.
2. jūnijā plkst. 18.00 Jautra,
asprātīga un gaumīga komēdija
„Ātrie igauņu puiši”. Filma
igauņu valodā ar titriem latviešu
valodā. Biļetes cena: 2 eiro.
DAUGMALES PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES
MULTIFUNKCIONĀLAIS
CENTRS
15. maijā plkst. 19.00
Amatierteātris Daugmalē. Tiek
veidots jauns amatierteātris! Pirmā tikšanās un iepazīšanās ar
jauno Daugmales amatierteātra vadītāju Dzintaru Rudaku.
Aicināti visi, kuriem ir tuva teātra māksla, kuri ir spēlējuši vai
grib spēlēt teātrī. Tikšanās laikā

tiks izrunāts viss par nodarbības
laikiem un to specifiku.
20. maijā plkst. 22.00
Ģerboņa balle. Atzīmējot un svinot Daugmales pagasta ģerboņa
apstiprināšanu un saņemšanu,
notiks Ģerboņa balle. Ierašanās
ar groziņiem. Galdiņa rezervācija, zvanot uz tālr. 26410473.
Ieejas maksa: 3 eiro.

ĶEKAVAS PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMS
18. maijā plkst. 20.00 Režisora
Staņislava Tokolova mākslas filma „Tas, ko viņi neredz”. Biļetes
cena: 3 eiro.
20. maijā plkst. 19.00 Muzeju
nakts „Laiks ātrāki steidzas kā
vagona rats”. Vakarā gaitā: radošās aktivitātes, Ķekavas Mākslas
skolas interaktīvā spēle, dokumentālā filma „To atceras tikai
vilcieni”, pūtēju orķestris „Auseklītis”, Ķekavas Jaunatnes iniacitīvu centra akcija „Seno māju
dzīves stāsti”.
26. maijā plkst. 20.00 Jaaka
Kilmi komēdija „Ātrie igauņu
puiši”. Biļetes cena: 3 eiro.
27. maijā plkst. 14.00 Senioru atpūtas pēcpusdiena „Puķu
balle”. Gaidām dāmas cepurēs
ar ziediem vai kā citādi atbilstoši
tēmai. Kapela „Vecie draugi” un
līnijdejotāju grupa „Pīlādžvīns”.
Informācija un pieteikt dalību pie
Dzintras (tālr. 26120206).
1. maijā plkst. 19.00 Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā aicinām noskatīties Dzidras
Smiltēnas dokumentālo filmu
„No ligzdas izmestie”. Pēc filmas – saruna ar režisori. Ieeja bez
maksas.
KATLAKALNA
TAUTAS NAMS
11. maijā plkst. 18.30 Vasarsvētku svinību meistarklase Sauliešu pilskalnā kopā ar folkloras
kopu „Rāmupe”.
13. maijā plkst. 12.00 Interešu kluba „Vecie draugi” sezonas
noslēguma pasākums „Solis
pretī vasarai”. Dalības maksa

3 eiro, kluba biedriem bez
maksas.
14. maijā plkst. 12.00 Bērnu
kolektīvu mīļkoncerts „Saules
dziesmas māmiņai”. Ieeja bez
maksas.
19. maijā plkst. 20.00 Jautrā,
asprātīgā un gaumīgā Jaaka Kilmi
komēdija „Ātrie igauņu puiši”.
Biļetes cena: 3 eiro.
20. maijā plkst. 19.30 Ar astoto humora šova „Smieties nav
aizliegts” izlaidumu noslēdzam
humora sezonu Katlakalnā. Nāc
un saņem humora devu visai
vasarai! Ieejas maksa pasākumā:
3 eiro. Ja ir vēlme pasākumu
vērot pie galdiņa, lūgums veikt
savlaicīgu rezervāciju, zvanot uz
tālr. 26439276
27. maijā plkst. 18.00 Visas
Latvijas „Saviešu” salidojuma
dalībnieku koncerts „Satikšanās”. Ieeja bez maksas.
8. jūnijā plkst. 19.00
Ielīgošanas meistarklase Sauliešu pilskalnā kopā ar folkloras
kopu „Rāmupe”.

ĶEKAVAS KULTŪRAS
NAMS
12. maijā plkst. 19.00 Koncerts „Kungi uzlūdz dāmas”.
Jums dziedās Žoržs Siksna, Guntis Skrastiņš, Dainis Porgants,
Andris Skuja un Artis Robežnieks, muzicēs saksofonists Raivo
Stašāns. Biļetes cena: 12, 10 un
8 eiro, nopērkamas „Biļešu paradīzes” un kultūras nama kasē.
19. maijā plkst. 20.00 Koncerts
„Daudzveidīgā tautas mūzika” –
dzied jauktais koris „Mozaīka”.
Ieeja bez maksas.
15. jūnijā plkst. 20.00 Jaunrades tērpu konkursa skate „Jauni
ritmi!”. Ieeja bez maksas.
ĶEKAVAS
NOVADPĒTNIECĪBAS
MUZEJS
11. maijā plkst.18.00 Izstādes
„Dadzim” būtu 60” atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 3. jūnijam.
20. maijā plkst. 19.00–1.00
Muzeju nakts „Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats”.

ĶEKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKU PASĀKUMI
BALOŽU PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
18. maijā plkst. 14.00
31. maijā plkst. 11.00
1. jūnijā
Jūnijā

Spēļu turnīrs skolēniem. Ķekavas novada fonda atbalstītā projekta „Spēles
un rotaļas bibliotēkas grāmatu vidē – lasīšanas veicināšanas instruments”
ietvaros.
Ķiparu Piparu rīta stunda – aicināti mazuļi (1–3 gadu veci) ar vecākiem vai
auklītēm, lai kopīgu lasītu un apskatītu grāmatas, kā arī parotaļātos.
Izglītojoša ekskursija Jelgavā lasīšanas veicināšanas projekta „Bērnu
žūrija” dalībniekiem.
Baložu kūdras rūpnīcas bijušo darbinieku ekskursija uz SIA „Pindstrup
Latvia” sadarbībā ar pensionāru padomi. Datums tiks precizēts.

ĶEKAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA
31. maijā plkst. 10.30

Mazajiem lasītājiem tikšanās ar Grāmatu Tārpiņu.

Ķekavas Novads
www.kekavasnovads.lv
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Pašvaldību vēlēšanas – 3. jūnijā
2017. gada Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanām iesniegti 14 saraksti ar 234 kandidātiem.
Vēlēšanu tiesības

Transports

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt
reģistrētiem Vēlētāju reģistrā.
Vēlēšanu tiesību pašvaldību vēlēšanās nav personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām, izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, kā arī tiem
ES pilsoņiem, kuriem nav tiesību vēlēt ES dalībvalstī, kuras pilsoņi tie ir.
Svarīgi atcerēties, ka balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā,
kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Kā katrās pašvaldību vēlēšanās, tiks nodrošināts transports šādos maršrutos un laikos:
Baloži‒Titurga
8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 15.00; 16.00; 17.00
Titurga‒Baloži
8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 15.30; 16.30; 17.30
Dzērumi‒Ķekava
9.00; 11.00
Ķekava–Dzērumi
10.00; 12.00
Plakanciems–Ķekava
Mellupi – 8.00; 10.30; 14.00; 16.30, pie ozola – 8.10; 10.40; 14.10; 16.40, Mežinieku
pasts – 8.15; 10.45; 14.15; 16.45
Ķekava–Plakanciems
10.00; 12.30; 16.00; 18.30

Līdz 16. maijam vēlētāji var izmantot iespēju iecirkni mainīt, izvēloties jebkuru
citu iecirkni savā pašvaldībā vai pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums. Iecirkni var mainīt elektroniski vai klātienē.
Vēlētājiem jāiegaumē, ka pašvaldību vēlēšanās balsotāju uzskaitei tiek lietoti iepriekš sagatavoti vēlētāju saraksti. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā, un balsot būs iespējams tikai šajā iecirknī. Spiedogs pasē par
dalību vēlēšanās netiks likts, tāpēc kā balsošanas dokumentu varēs izmantot gan pasi,
gan personas apliecību.

Ķekavas novada teritorijā būs seši vēlēšanu iecirkņi:
• Nr. 762 Baložu pilsētas pārvaldē, Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķekavas novads;
• Nr. 780 Daugmales pagastā pārvaldē, „Salnas”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas
novads;
• Nr. 785 Ķekavas kultūras namā, Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas
novads;
• Nr. 786 Katlakalna Tautas namā, Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas pag.,
Ķekavas novads;
• Nr. 787 pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte”, Jaunatnes iela 2, Valdlauči,
Ķekavas pag., Ķekavas novads;
• Nr. 967 Ķekavas kultūras namā, Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas
novads.

Balsošanas kārtība
Pašreiz spēkā esošā vēlēšanu kārtība paredz, ka vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņu darba laiks ir no pulksten 7.00 līdz 22.00.
Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā varēs nobalsot iepriekš:
• trešdien, 31. maijā, plkst. 17.00‒20.00;
• ceturtdien, 1. jūnijā, plkst. 9.00‒12.00;
• piektdien, 2. jūnijā: plkst. 10.00‒16.00.
Tāpat arī pašvaldību vēlēšanās no 29. maija varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā tie vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.
Šo iespēju vēlētāji varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa
teritorijā.
Iecirkņu darba laiks:
• pirmdien, 29. maijā, plkst. 16.00‒20.00;
• otrdien, 30. maijā, plkst. 9.00‒13.00.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments ‒
pase vai personas apliecība.
Vairāk informācijas ‒ Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē www.cvk.lv.

Statistika
Dzimums
Vīrieši – 151, sievietes – 83
Vecums
19 gadi – 2
20–30 gadi – 25
31–40 gadi – 64
41–50 gadi – 67
51–60 gadi – 43
61–70 gadi – 23
71–80 gadi – 10
Pilsonība
Latvija – 233, Lietuva – 1
Tautība
Latvietis/latviete – 192
avārs – 1

noteikta Republikas
pilsētas un novada
domes vēlēšanu likumu

krievs/krieviete – 11
lietuvietis/lietuviete – 2
nav norādīta – 28
Kandidēšanas pazīme
Dzīvo – 206
Dzīvo, ir īpašums – 4
Strādā – 12
Ir tikai īpašums – 12
Dzīvesvieta
Rīga – 18
Jūrmala – 1
Beverīnas novads – 1
Ķekavas novads – 212
Lubānas novads – 1
Rēzeknes novads – 1

2017. gada jūnija
pirmajā sestdienā

Ķekavas novada vēlēšanu komisija
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PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM REĢISTRĒTIE
DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI ĶEKAVAS NOVADĀ

(kandidātu saraksti vēlēšanu zīmju secībā, informācija publicēta, balstoties uz Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu likumu.
Informācijas avots: Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietne www.cvk.lv, kā arī Ķekavas novada vēlēšanu komisija)
1. LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA
2. „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
3. SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA “SASKAŅA”
4. „GODS KALPOT MŪSU LATVIJAI”
5. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI
6. „SADARBĪBA”
7. PARTIJA „VIENOTI LATVIJAI”

8. JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA
9. VIDZEMES PARTIJA
10. PARTIJA „VIENOTĪBA”. POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME. „LATVIJAS ATTĪSTĪBAI”
11. POLITISKĀ PARTIJA „KPV LV”
12. „NO SIRDS LATVIJAI”
13. NACIONĀLĀ APVIENĪBA „VISU LATVIJAI!”–„TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK”
14. POLITISKĀ PARTIJA „REĢIONU ALIANSE”

LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA
KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība
Latvijas Universitāte, ūdens un atkritumsaimniecības vecākā speciālista
kvalifikācija un profesionālais maģistra grāds vides pārvaldē (2007)
Daugavpils augstākā pretgaisa aizsardzības kara aviācijas inženieru
skola, inženieris elektromehāniķis (1987)

Darbavieta, ieņemamais amats

1.

Inārs Beļinskis

1952

2.

Voldemārs Pozņaks

1964

3.

Silvija Riekstiņa

1965

Latvijas Universitāte, izglītības zinātnes (2007)

4.

Edgars Buka

1993

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē (2015)

Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Avotiņš”, izglītības
iestādes vadītājas vietniece izglītības darbā
Students

5.

Vija Mackeviča

1964

Rīgas kooperatīvais tehnikums, grāmatvedis (1985)

Ķekavas novada pašvaldība, grāmatvede

6.

Ingūna Žeikare

1974

Bauskas vidusskola (1992)

SIA „Kaupere Kreperia”, valdes locekle

7.

Normunds Bāgants

1974

Rīgas Celtniecības tehnikums, Rūpniecība un civilā celtniecība (1994)

Valsts policija, kārtībnieks

8.

Pēteris Filatovs

1981

Jaungulbenes profesionāli tehniskā skola, virpotājs (2000)

Garāžu kooperatīvs „Ezermalas”, valdes priekšsēdētājs

9.

Mārīte Matīsa

1972

Rēzeknes augstskola, jurists (2006)

Ķekavas novada bāriņtiesa, bāriņtiesas locekle

10. Anatolijs Zemītis

1942

Latvijas Universitāte, jurists (1982)

pensionārs

11. Jānis Arseņjevs

1961

12. Ilze Daine

1981

13. Jeļena Andrejeva

1956

14. Juris Gabrāns

1960

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (2007) SIA „VRGprofil”, projektu vadītājs
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Avotiņš”, speciālais
Banku augstskola, profesionālais bakalaura grāds finansēs (2011)
pedagogs
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, pirmsskolas izglītības Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Avotiņš”,
skolotājs (2005)
pirmsskolas izglītības skolotāja
Mālpils sovhoztehnikums, hidromeliorācija (1978)
SIA „JG”, valdes loceklis

15. Ruta Immermane

1972

Rīgas 34. arodvidusskola, plaša profila frizieris (1990)

Pašnodarbinātais, friziere

16. Aleksandrs Čupovs

1981

Latvijas Biznesa koledža, uzņēmējdarbības speciālists (2011)

SIA „Olderi”, izpilddirektors

17. Pēteris Brokāns

1957

9. pilsētas profesionāli tehniskā vidusskola, elektriķis (1975)

Baložu vidusskola, elektriķis

18. Māris Šnore

1957

Rīgas 41. vidusskola (1975)

SIA „Autoradze”, automehāniķis

19. Raimonds Meikšāns

1971

Rīgas 6. arodvidusskola, autokrāna vadītājs (1989)

SIA „Sava loģistika”, autovadītājs

20. Aigars Krēgers

1983

Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas vidusskola, grāmatvedis (2003)

SIA „Estrada”, valdes loceklis

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Latvijas Zaļās partijas pamatmērķis Ķekavas novadā ir veidot
saikni starp novada varu un iedzīvotājiem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu Ķekavas novada attīstību un rūpētos par vides kvalitāti.
1. Nodrošināsim:
• visiem pirmsskolas vecuma bērniem vietas izglītības iestādēs;
• bezmaksas interešu izglītības pieejamību;
• profesionālo ievirzi skolās;
• mūžizglītības pieejamību.
2. Plānosim taisnīgu, proporcionālu budžeta sadali starp Ķekavas
novada pārvaldēm.
3. Nodrošināsim sociālo pabalstu maznodrošinātajiem, pensionāriem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un daudzbērnu ģimenēm, palielinot sociālo budžetu.
Lai efektīvi, bez liekas birokrātijas, varētu nodrošināt sociālo palīdzību, ir steidzīgi jāpārstrādā saistošie noteikumi par sociālo
palīdzību tā, lai tie izslēgtu formālu, birokrātisku attieksmi pret
iedzīvotājiem.
4. Atbalstīsim bezmaksas pakalpojumus senioriem un daudzbērnu ģimenēm (baseins, kultūras pasākumi, transports).

Baložu vidusskola, skolotājs
SIA „VP grupa”, valdes loceklis

5. Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu bērniem pirmsskolās un
skolās izglītojamajiem līdz 9. klasei.
6. Saglabāsim sociālās garantijas pedagogiem un pārējiem izglītības iestāžu darbiniekiem.
7. Reformēsim Būvvaldi un Plānošanas daļu, lai efektīvi varētu
attīstīt Ķekavas novadu, uzņēmējdarbību, piesaistīt investorus,
radīt darbavietas un Ķekavas novada iedzīvotājiem izsniegt būvatļaujas likumā paredzētajos termiņos, neuzstādot būvētājiem
nepamatotas prasības. Pārstrādāsim Ķekavas novada Būvniecības
noteikumus, lai tie atbilstu LR likumdošanai un nedotu iespēju
uzstādīt būvniekiem nepamatotas prasības.
8. Uzbūvēsim jaunu sākumskolu Katlakalnā, saglabājot veco ēku.
Uzbūvēsim piebūvi Katlakalna Tautas namam.
Uzbūvēsim Ķekavā un Baložos peldbaseinus.
9. Budžetā paredzēsim līdzekļus ielu remontiem un kvalitatīvai
ielu segumu atjaunošanai. Noasfaltēsim intensīvas kustības ielas,
kas novērstu putekļu rašanos Ķekavā, Baložos (Cālīšpurva iela),
Daugmalē. Atjaunosim asfaltu Rāmavas ielā.
Lai nodrošinātu regulāru sabiedrisko transportu, noasfaltēsim
auto ceļu Ķekava‒Plakanciems.
10. Atbalstīsim ES projektus ūdenssaimniecībā, pastiprināti uz-

raudzīsim, lai pēc komunikāciju ierīkošanas būvnieki kvalitatīvi
atjaunotu ielu segumu.
11. Lai samazinātu siltuma izmaksas daudzstāvu mājās, organizēsim kvalitatīvu māju siltināšanu atbilstoši ES projektiem. Veiksim
stingru kvalitātes kontroli.
12. Uzprojektēsim un izbūvēsim veloceliņu Ķekava‒Rīga.
13. Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli par 30%.
14. Atbalstīsim sporta aktivitātes, regulāri organizējot masveida
sacensības, tādējādi sekmējot Ķekavas novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
15. Atbalstīsim ekoloģiski tīru lauksaimniecības produktu ražošanu.
16. Kontrolēsim un nepieļausim Daugavas piesārņošanu ar kanalizācijas notekūdeņiem.
17. Nepārvērtīsim mežu teritorijas par blīvi apbūvētām teritorijām.
18. Izveidosim pašvaldībā komisiju korupcijas risku novēršanai.
19. Optimizēsim Ķekavas novada pašvaldības pārvaldes struktūru, ieekonomētos līdzekļus novirzīsim sociālajām vajadzībām.
20. Mēs saliedēsim deputātu kolektīvu, kas veicinās ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu un uzlabos komunikāciju ar iedzīvotājiem.

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA
KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
Izglītība
gads

1.

Aigars Vītols

1976

2.

Vēsma Ozoliņa

1956

Darbavieta, ieņemamais amats

Ķekavas novada dome, deputāts;
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, tehniskais direktors;
Jorkas Universitāte, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (2009) biedrība „Basketbola klubs „Ķekava””, valdes loceklis;
partija „Latvijas Zemnieku Savienība”, Ķekavas novada nodaļas vadītājs;
SIA „Anakom”, valdes loceklis
Jāzepa Vītola Latvijas valsts konservatorija, maģistra grāds
Ķekavas novada dome, deputāte;
kultūrizglītībā (1978)
Ķekavas pagasta kultūras centrs, direktore
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Ķekavas novada pašvaldība, izpilddirektora palīgs;
biedrība „Turies, Ķekava”, valdes loceklis
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra, direktore;
privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, sporta skolotāja;
biedrība „Basketbola klubs „Ķekava””, valdes locekle
Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, ministra padomnieks;
partija „Latvijas Zemnieku savienība”, valdes loceklis;
biedrība „Ķekavas novada uzņēmēju padome”, valdes loceklis
SIA „Latvijas meliorācija”, valdes locekle;
Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija, valdes locekle – izpilddirektore;
IK „Iespējas un Risinājumi”, finanšu konsultante;
PIKC „Rīgas Tehniskā koledža”, viesasistente;
biedrība „Ķekavas novada uzņēmēju padome”, valdes locekle

3.

Jānis Vaivods

1963

4.

Dace Cīrule

1970

5.

Reinis Uzulnieks

1986

Biznesa augstskola „Turība”, profesionālais maģistra grāds
uzņēmējdarbības vadībā (2012)

6.

Angelika Bondare

1970

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, profesionālā augstākā
izglītība, darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija (2013)

7.

Linda Vaškevica-Veita

1984

Ekonomikas un kultūras augstskola, profesionālais bakalaurs
kultūras vadībā, kultūras iestādes vadītāja kvalifikācija (2009)

8.

Raimonds Šulcs

1982

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, profesionālais maģistra
grāds uzņēmējdarbībā un vadībā (2010)

9.

Daiga Gulbe

1963

Latvijas Universitāte, jurista kvalifikācija (2003)

10.

Indra Priede

1965

Rīgas Stradiņa universitāte, māsas grāds veselības aprūpē (2004)

SIA „Optometrijas centrs”, personāla vadītāja;
biedrība „Titurgas iespēju parks”, valdes locekle
Ķekavas ambulance, ārsta palīgs

11.

Juris Stikāns
Kārlis Borks-Putniņš

1982

Latvijas Policijas akadēmija, jurista kvalifikācija (2007)

SIA „BeBe.lv”, SIA „ThermoKid”, direktors

1984

Latvijas Universitāte, sociālās zinātnes. Politoliģija (2008)

SIA „Uni Project”, komercdirektors

13.

Ginta Zuša

1971

Ķekavas vidusskola, direktora vietniece izglītības jomā, matemātikas pasniedzēja

14.

Rasa Dauškane

1975

15.

Juris Ružāns

1979

16.

Andis Ozoliņš

1966

17.

Kaspars Magurs

1986

18.

Juris Mežnieks

1949

19.

Juris Milts

1976

20.

Edgars Melnieks

1972

Latvijas Universitāte, matemātikas pasniedzēja kvalifikācija (1995)
Rīgas Stradiņa universitāte, arodveselības un arodmedicīnas
programma (2012)
Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālais maģistra grāds
transportbūvēs (2006)
Ogres 1. vidusskola (1984)
Latvijas Policijas akadēmija, profesionālais bakalaura grāds
publiskajās tiesībās, jurista kvalifikācija (2009)
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, zooinženieris (1977)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Vide un ūdenssaimniecība
(2001)
Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds vadības
zinātnē (2006)

12.

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, inženieris celtnieks (1990)
Latvijas Universitāte, ekonomists, grāmatvedis (1999)

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
ĶEKAVAS NOVADS – LABĀKĀ VIETA, KUR DZĪVOT, STRĀDĀT UN AUGT!
DZĪVOSIM SAKĀRTOTĀ UN DROŠĀ NOVADĀ
Nodrošināsim novada apdzīvoto vietu ielu un iekšpagalmu sakārtošanu:
• Nākotnes, Dienvidu un Gaismas ielas Ķekavā;
• Skolas iela, Uzvaras prospekts un Titurgas ielas Baložos;
• plānveidīga ielu asfaltēšana novada ciemu teritorijās – Odukalnā, Katlakalnā, Valdlaučos, Rāmavā, Krustkalnos, Alejās, Vimbukrogā un citur.
Realizēsim programmu „Drošs ceļš uz skolu”, izbūvējot ietves,
ātrumu ierobežojošos vaļņus, gājēju pārejas, auto stāvvietas, apgaismojumu pie izglītības iestādēm.
Izveidosim vienotu veloceliņu: Rīga‒Baloži‒Katlakalns‒Ķekava.
Organizēsim attālāko ciemu (Plakanciems, Mellupi u.c.) iedzīvotājiem transporta pakalpojumus uz novada centru.
Nodrošināsim sistēmisku pieeju degradēto un nekopto teritoriju
sakopšanā.
Izveidosim nodalītus šķiroto atkritumu laukumus un punktus
Ķekavas novadā.
Gādāsim par drošību novadā, nodrošinot Pašvaldības policijas ikdienas darba vides kvalitātes uzlabošanu, modernizējot un
pilnveidojot aprīkojumu, inventāru un videonovērošanu novada
teritorijā.
Ieviesīsim papildus Atbalsta programmu novada iedzīvotājiem:
• nekustamā īpašuma nodokļa atlaide visiem deklarētajiem iedzīvotājiem;
• transporta un veselības aprūpes izdevumu kompensācija
pensionāriem;
• pakāpeniska brīvpusdienu ieviešana visiem novada bērniem
izglītības iestādēs;
• atbalsts ģimenēm ar bērniem, neatkarīgi no bērnu skaita.

Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs, direktore
AS „Latvijas valsts meži”, loģistikas vadītājs

SIA „R.D. doktorāts”, valdes locekle, ģimenes ārste
AS „Latvijas valsts meži”, zemes dzīļu apsaimniekošanas daļas vadītājs
Uzņēmējs
VAS „Latvijas dzelzceļš”, Komunikācijas un starptautisko attiecību direkcijas
sociālās atbildības projektu daļas projektu vadītājs
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība, valdes loceklis
SIA „EnviroEnGen”, valdes loceklis
VAS „Latvijas valsts ceļi”, Iekšējā audita daļas auditors

STRĀDĀSIM KVALITATĪVI, SASNIEDZOT REZULTĀTU
Turpināsim pilnveidot novada pašvaldības pārvaldi, iesaistot
iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā un darbu izpildes kontrolē.
Nodrošināsim iedzīvotājiem vienkāršotu informācijas saņemšanu
par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un iedzīvotāju iespējām.
Paplašināsim e-pakalpojumu klāstu, uzlabojot komunikāciju ar
pašvaldību.
Izveidosim uz klientu orientētu Būvvaldi, apstiprinot Teritorijas
plānojumu ar pārskatāmiem, saprotamiem un vienkārši realizējamiem Apbūves noteikumiem.
Veicināsim iedzīvotāju un apsaimniekotāju sadarbību, kas vērsta
uz izmaksu samazināšanu un efektīvu ēku apsaimniekošanu.
Turpināsim atbalstīt lietus notekūdeņu un centrālās kanalizācijas tīklu izveidi, radot atbalsta sistēmu individuālajiem pieslēgumiem.
Nodrošināsim siltumtrašu rekonstrukciju un siltuma ražošanu
Baložu pilsētā, nepaaugstinot tarifu.
Turpināsim ēku siltināšanas atbalsta programmu, piemērojot
nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi nosiltinātām ēkām.
Veicināsim sadarbību ar uzņēmēju organizācijām, iesaistot tos
novada uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstībā un
plānošanā.
AUGSIM IZGLĪTOTI UN VESELI
Nodrošināsim nepieciešamo vietu skaitu bērnudārzos, paplašinot
esošos, uzbūvējot jaunus, kā arī atbalstot privāto bērnudārzu veidošanu ar pašvaldības deleģējumu.
Nodrošināsim skolu mācību telpu un vides kvalitāti atbilstoši
mūsdienu prasībām:
• pilnībā realizēts Baložu vidusskolas projekts;
• uzbūvēta jauna Pļavniekkalna skola;
• paplašināta Ķekavas vidusskola.
Atbalstīsim kompetencēs balstītu izglītību, vērstu uz bērnu attīstību

un tehniskās jaunrades prasmju apgūšanu.
Atbalstīsim vasaras nometņu rīkošanu un skolēnu nodarbinātību
skolas brīvlaikā.
Ieviesīsim atbalsta programmu izglītības kvalitātes paaugstināšanai un pedagogu piesaistei.
Izveidosim novada kompetenču attīstības centru mūžizglītības
nodrošināšanai.
Saglabāsim un nostiprināsim novadā vietējo kultūrvidi un tradīcijas.
Nodrošināsim atbalstu amatierkustības kolektīvu darbībai un
citām iedzīvotāju aktivitātēm kultūras jomā.
Izveidosim saieta laukumu Ķekavā, kur iedzīvotājiem svinēt
svētkus.
Atjaunosim Tautas namu un atbalstīsim Amatu mājas izveidi
Daugmalē.
Nodrošināsim atbalstu novada sporta organizācijām un sportistiem treniņprocesā, sacensībās un sporta aktivitāšu organizēšanā.
Izveidosim labiekārtotus aktīvās atpūtas un sporta laukumus
apdzīvoto centru teritorijās:
• īstenots Ķekavas parka projekts;
• uzbūvēts stadions Ķekavā;
• izveidots Titurgas ezera aktīvās atpūtas parks un skeitparks
Baložos;
• labiekārtoti sporta laukumi pie Baložu vidusskolas un Daugmales
pamatskolas;
• labiekārtoti aktīvās atpūtas, sporta un rotaļu laukumi Rāmavā,
Katlakalnā, Odukalnā, Plakanciemā.
Atbalstīsim atpūtas vietu pie ūdens izveidošanu un labiekārtošanu
novadā.
Attīstīsim veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu,
atjaunojot un modernizējot aprīkojumu un iekārtas, kā arī paplašinot Ķekavas ambulanci, Sociālās aprūpes centru un izveidojot
telpas ģimenes ārsta praksei Titurgā.

SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA „SASKAŅA”
KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Izglītība
Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālais bakalaura grāds un
inženiera kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā (2013)
Rīgas Tirdzniecības tehnikums, mazumtirdzniecības
komercdarbiniece (2007)

Darbavieta, ieņemamais amats

1.

Zintis Šaicāns

1990

2.

Anastasija Prokopenko

1986

3.

Ivans Dvoreckis

1984

Latvijas Policijas akadēmija, jurists (2009)

Uzņēmējs

4.

Andrejs Boikovs

1974

Baltijas Starptautiskā akadēmija, juriskonsults (2009)

SIA „Van auto”, valdes priekšsēdētājs

5.

Nataļja Samuilova

1959

6.

Ilze Jeļinska

1971

Reģionālā pašvaldības policija, nodaļas priekšnieks
Ķekavas novada pašvaldība, klientu apkalpošanas speciāliste

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, pamatskolas angļu valodas
SIA „SVANI UN PARTNIERI”, direktore
skolotājs (1996)
Baltijas Krievu Institūts, profesionālais maģistra grāds civiltiesībās
Baložu vidusskola, pedagogs
(2006)
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7.

Konstantīns Gubčenko

1988

Rīgas 74. vidusskola (2007)

8.

Nataļja Samsonova

1974

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, pamatskolas angļu valodas
Ķekavas vidusskola, pedagogs
skolotājs (1996)

9.

Tatjana Šimkūna

1990

Rīgas 10. vidusskola (2009)

SIA „TSMG”, valdes loceklis

SIA „Forpost Terminal”, loģistikas speciāliste

Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotais A. Pelšes Rīgas
SIA „SF 12”, mehāniķis
Politehniskais institūts, inženieris, mehāniķis (1987)
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, profesionālais
bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas
Pirmsskolas izglītības iestāde „Avotiņš”, sporta skolotāja
skolotāja kvalifikācija (2010)

10.

Andris Vitenbergs

1960

11.

Sofja Ševirjova

1960

12.

Jeļena Admiralova

1973

Rīgas Valsts tehnikums, tehniķis – tehnologs (1993)

Pirmsskolas izglītības iestāde „Avotiņš”, skolotāja palīgs

13.

Jurijs Samuilovs

1955

Rīgas 19. strādnieku jaunatnes vidusskola (1973)

SIA „SVANI UN PARTNIERI”, valdes loceklis

14.

Gaļina Girdjuka

1971

15.

Marina Lauka

1967

16.

Sergejs Šilovs

1973

17.

Leonīds Lavšuks

1988

18.

Nataļja Kaļverša

1985

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Ķekavas novada sociāldemokrātisko partiju „Saskaņa” veido jauni, radoši, enerģiski un efektīvi domājoši cilvēki, kuriem rūp Ķekavas novada un Ķekavas novada iedzīvotāju labklājība un kuri
vēlas to uzlabot un strādāt gan Ķekavas novada labā, gan arī Ķekavas novada iedzīvotāju labā. Ķekavas novada sociāldemokrātiskās
partijas „Saskaņa” lozungs ir „Jauna „Saskaņa” – jaunas ieceres”.
Pateicoties savu vēlētāju atbalstam, ar kopīgiem spēkiem mēs spēsim realizēt mūsu programmā izvirzītos mērķus un ieceres, kuras
ir sekojošas:
• Ķekavas novada budžeta palielināšana, stimulējot iedzīvotājus
deklarēties savā Ķekavas novadā ‒ labākajā novadā, nevis pieļaut
fiktīvu deklarēšanos citās pašvaldībās, lai gūtu labumu no to piedāvātajām prioritātēm, tādējādi panākot mazāku nodokļu aizplūšanu uz citām pašvaldībām.
• Labvēlīgas vides radīšana uzņēmējdarbībai, veicinot jaunu
darbavietu radīšanu Ķekavas novadā.
• Ķekavas novada izdevumu optimizēšana, budžeta līdzekļu racionāla izmantošana, nodrošinot efektīvu un kontrolētu pašvaldības
resursu patēriņu.
• Līdzvērtīga budžeta līdzekļu sadale starp Baložu pilsētu, Ķekavas
un Daugmales pagastiem.
• Pieejamo Eiropas Savienības un citu struktūrfondu finanšu
līdzekļu, kā arī līdzfinansējumu profesionāla izmantošana Ķekavas
novada iedzīvotāju dzīves vides un darba apstākļu uzlabošanai.
• Sociālajai palīdzībai paredzēto līdzekļu palielināšana.
• Programmas izstrādāšana attiecībā uz atbalsta palielināšanu dažādām pašvaldības iedzīvotāju grupām, prioritāri uzsverot maznodrošinātās un trūcīgās personas, kā arī daudzbērnu ģimenes.

Rīgas Tirdzniecības tehnikums, ēdienu gatavošanas tehnologs
(1990)
Ļeņina komjaunatnes Rīgas ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotais
Civilās aviācijas inženieru institūts, radioinženieris (1990)
Rīgas 40. profesionāli tehniskā vidusskola, vidējā profesionālā
izglītība, ESM – operators (1991)
Transporta un sakaru institūts, profesionālais bakalaura grāds un
vadītāja kvalifikācija transporta un biznesa loģistikā (2015)
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, pirmsskolas
izglītības skolotājs (2012)

• Uzlabota sociālo centru un pakalpojumu kvalitāte, kā arī to pieejamība novadā.
• Sociālo māju skaita palielināšana Ķekavas novadā.
• Subsidēto darba vietu izveide invalīdiem un iedzīvotājiem ar
speciālām vajadzībām.
• Palīdzība iedzīvotājiem gan juridisku jautājumu risināšanā, gan
sociālo jautājumu risināšanā.
• Pašvaldības iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšana.
• Iedzīvotāju informētība par pašvaldības budžeta līdzekļu
ieņēmumiem un izdevumiem
• Administratīvā aparāta darbības modernizēšana atbilstoši mūsdienīgām tehnoloģiskajām prasībām.
• Korupcijas novēršana un birokrātiskā sloga mazināšana Ķekavas
novadā.
• Palīdzības sniegšana privātuzņēmumu, zemnieku un amatnieku
interešu pārstāvēšanā valsts institūcijās.
• Pašvaldības un iedzīvotāju informatīvās saziņas līdzekļu uzlabošana, lai tie būtu pieejami visiem novada iedzīvotājiem.
• Sabiedriskā transporta kustības organizēšana Ķekavas novadā
• Autoceļu infrastruktūras uzlabošana, ieskaitot gan ceļu kvalitātes uzlabošanu novadā, gan trotuāru, autostāvvietu un namu iekšpagalmu uzlabošanu, kā arī apgaismojuma uzlabošanu.
• Augsto apkures un apsaimniekošanas tarifu samazināšana.
• Ūdensvadu un kanalizācija tīklu pilnveide un uzlabošana.
• Juridisku, finansiālu un organizatorisku atbalstu sniegšana
daudzdzīvokļu māju, kā arī privātmāju sektoriem energoefektivitātes paaugstināšanā, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus.
• Esošās pašvaldības policijas darba vides uzlabošana, lai tieši
Reģionālā pašvaldības policija kalpotu kā paraugs-etalons citām

SIA „FORSAŽ SV”, grāmatvede
SIA „KVA UN K”, pārdevēja
SIA „ELECTUS”, direktors un valdes loceklis
SIA „Sev-L”, loģistikas speciālists
Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestāde, pirmsskolas skolotāja

pašvaldībām, domājot par pašvaldības policijas izveidi savos
novados.
• Esošās sadarbības ar Valsts policiju un blakus esošo novadu
pašvaldības policiju stiprināšana un uzlabošana.
• Videonovērošanas sistēmu paplašināšana Ķekavas novadā
• Jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu, kā arī izglītības iestāžu
izveide, lai bērniem nebūtu nepieciešams mērot tālus attālumus,
lai nokļūtu uz bērnudārzu vai skolu.
• Esošo izglītības iestāžu renovēšana un modernizēšana.
• Bezmaksas pusdienas kā pirmsskolas izglītības iestādēs, tā arī
vispārējās izglītības iestādēs.
• Atbalsts bērniem, uzsākot skolas gaitas.
• Jaunu sporta kompleksu un multifunkcionālo centru izveide
Ķekavas novadā.
• Ārpusskolas interešu pulciņu, tajā skaitā sporta aktivitāšu,
tautas folkloras un amatniecības, paplašināšana, šobrīd esošo
interešu pulciņu organizēšana, reklamēšana un materiāla atbalstīšana.
• Tūrisma un atpūtas infrastruktūras izveide, kas ietvers sevī
atpūtas vietu, peldvietu, kempingu vietu, veloceliņu izveidi, lai
Ķekavas novads būtu interesants ne tikai novada iedzīvotājiem,
bet arī viesiem, ciemiņiem un kaimiņiem.
• Kultūras uzlabošana novadā.
Tikai un vienīgi pateicoties jums, mūsu vēlētāji, kopīgiem spēkiem mēs spēsim realizēt mūsu mērķus un ieceres, jo mēs strādājam kopā ar jums, tātad priekš jums. Bez jūsu palīdzības mūsu
ieceres un mērķi paliks tikai mūsu partijas, Ķekavas novada un
Ķekavas novada iedzīvotāju vīzija par labāko novadu Latvijā –
Ķekavas novadu. Jauna „Saskaņa” – jaunas ieceres!

„GODS KALPOT MŪSU LATVIJAI”

KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība

Darbavieta, ieņemamais amats

1.

Agnese Geduševa

1984

Biznesa augstskola „Turība”, iestāžu un uzņēmumu
vadītājs, maģistra grāds valsts pārvaldē (2008),
jurists, bakalaura grāds (2007)

SIA „Getliņi EKO”, ekskursiju organizatore Pētniecības un attīstības nodaļā;
SIA „Fine Cast”, valdes locekle;
politiskā partija „Gods kalpot mūsu Latvijai”, valdes locekle, Ķekavas nodaļas vadītāja
SIA „Ribetons ceļi”, valdes priekšsēdētājs;
SIA „RIBETONS BALTIC”, valdes loceklis;
biedrība „Lapenieku ciemats”, valdes loceklis;
biedrība „Ķekavietis”, valdes loceklis;
SIA „BeWell”, valdes loceklis
Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”, risku analītiķis

2.

Gatis Līcis

1975

Rīgas 9. vakara maiņu vidusskola (2012)

3.

Valdis Grīnvalds

1966

Latvijas Policijas akadēmija, jurista kvalifikācija (2001)

4.

Aivars Brūzītis

1976

Smiltenes vidusskola (1994)

5.

Raimonds Nitišs

1969

6.

Askolds Valbahs

1968

7.

Diāna Vanaga

1982

AS „Latvenergo”, IT infrastruktūras funkcija sistēmu inženieris
Rīgas pašvaldības policija, galvenais speciālists sadarbības jautājumos starp valstu
un pašvaldību iestādēm;
politiskā partija „Gods kalpot mūsu Latvijai”, revīzijas komisijas priekšsēdētājs;
Biznesa augstskola „Turība”, maģistra grāds valsts
biedrība „I Policijas bataljona biedrība”, valdes priekšsēdētājs;
pārvaldē. Uzņēmumu un iestāžu vadītājs (2009)
Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrība, padomes loceklis;
Rīgas pašvaldības policijas arodbiedrības pirmorganizācija, valdes priekšsēdētājs;
Biedrība „Lapenieku ciemats”, valdes loceklis
SIA „VIRA V”, uzņēmuma vadītājs;
Latvijas Universitāte, jurista kvalifikācija (2000)
biedrība „Lapenieku ciemats”, valdes priekšsēdētājs;
biedrība „Ķekavietis”, valdes priekšsēdētājs
Baltijas Starptautiskā akadēmija, jurista kvalifikācija (2007) SIA „STREIČA”, veikala vadītāja

8.

Roberts Bernots

1967

J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (1986)

9.

Raitis Foršū

1990

Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola (2011)

10.

Igors Kleins

1958

Rīgas Politehniskais institūts, metālu spiedapstrādes
mašīnu un tehnoloģijas specialitāte (1982)

SIA „Blizzard”, biedrība „EAST-BALL”, valdes loceklis
SIA „ART-EKSPO”, apsardzes organizators;
SIA „RRS mobil”, valdes loceklis
SIA „Kompānija V.V.”, valdes loceklis
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11.

Aija Gargurne

1972

12.

Egils Ručevics

1959

13.

Modests Andžāns

1951

14.

Kristīne Brūzīte

1979

15.

Maksis Kaufhers

1949

16.

Kārlis Bramanis

1979

17.

Guntis Vanags

1982

18.

Jūlija Zaharkina

1982

19.

Edgars Pūciņš

1975

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa
administrācijas augstskola, profesionālā maģistra grāds
personāla vadībā. Personāla vadītājs (2006)
Latvijas Universitāte, tautsaimniecības plānošanas
specialitāte (1983)
Rīgas Industriālais politehnikums, tehniķis – tehnologs
(1970)
Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu maģistra grāds
(2005)
Rīgas 41. vidusskola (1965)
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, maģistra
grāds mūzikas pedagoģijā. Vijoles un stīgu kvarteta
specialitāte (2007)
Rīgas Vakara ģimnāzija (2001)
Rīgas Tirdzniecības tehnikums, mazumtirdzniecības
komercdarbības specialitāte (2002)
Rīgas Amatniecības vidusskola (1998)

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
„Gods kalpot mūsu Latvijai” Ķekavas nodaļas komanda godprātīgi apņemas:
Pašvaldības pārvalde
• Izveidot uz iedzīvotāju vajadzībām balstītu novada pārvaldību
ar atklātu un līdzvērtīgu abpusējo saziņu, tādējādi nodrošinot domes lēmumu pieņemšanas procesa caurskatāmību.
• Izstrādāt efektīvu pašvaldības un tās iestāžu darbības un finanšu
līdzekļu izlietojuma uzraudzību.
• Izveidot iedzīvotāju iesaistes sistēmu, nodrošinot iedzīvotāju
dalību lēmumu pieņemšanas procesā un viedokļa apzināšanā.
• Veicināt Eiropas Savienības struktūrfondu piesaisti novadam,
izveidojot centralizētu sistēmu.
Infrastruktūra
un vide
• Pakāpeniski un mērķtiecīgi sakārtot ielas visās apdzīvotajās novada vietās, izveidojot informatīvo rīku par plānotajiem ielu remontiem un to izvēles kritērijiem.
• Izveidot un labiekārtot peldvietas un atpūtas zonas pie Daugavas
un citām ūdenstilpēm, nodrošinot pieeju, atbilstošu infrastruktūru un nepieciešamos drošības pasākumus.
• Izveidot vismaz divas plašas un vispusīgas bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas zonas novadā.
• Nodrošināt kvalitatīvus, centralizētus ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumus.
• Nodrošināt apgaismojumu diennakts tumšajā laikā apdzīvotās
vietās, kur tas līdz šim nav nodrošināts.
• Izbūvēt velo un gājēju celiņus Valdlauči–Rāmava–Titurga–Baloži–Katlakalns–Ķekava.
• Izbūvēt „guļošos policistus” novada apdzīvotajās vietās.
• Izveidot jaunas autostāvvietas pie dzīvojamiem namiem.
• Nodrošināt vides aizsardzības un sakoptības normu ievērošanu
visā novadā.

Rīgas pašvaldības policija, Personāla nodaļas priekšniece
SIA „Jenga”, valdes loceklis
SIA „VIRA V”, viesmīlis
Pašnodarbinātā, aukle
Pensionārs
Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, pedagogs;
SIA „Carlo music” valdes loceklis
Rīgas pašvaldības policija, inspektors
SIA „Eurolife Latvia”, apdrošināšanas pārdošanas pārstāvis, pašnodarbinātā
SIA „GAMMA-A”, metāla apstrādes vadītājs

• Nodrošināt atkritumu šķirošanas iespējas visiem novada iedzīvotājiem.
Uzņēmējdarbība
• Izveidot topošo un esošo uzņēmēju (t.sk. mājražotāju) un amatnieku atbalsta infrastruktūras punktus novadā.
• Veicināt publiskās un privātās partnerības iespējas uzņēmējdarbībā.
• Veicināt uzņēmējdarbību, realizējot elastīgu nodokļu politiku.
Piemēram, nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi
ēkām 50% apmērā uzņēmumiem, no kuru nodarbināto skaita vismaz 40% ir novada iedzīvotāji.
Sociālā joma
• Ieviest bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu novadā šādām iedzīvotāju kategorijām:
• Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
• politiski represētām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
• nestrādājošām personām ar trešās grupas invaliditāti;
• nestrādājošiem vecuma pensionāriem;
• skolniekiem.
• Palielināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz 300 EUR par katru
piedzimušo bērnu.
• Paaugstināt pašvaldības līdzfinansējumu par PII pakalpojumu
apmaksu par 30 EUR mēnesī.
• Noteikt NĪN atlaidi iedzīvotājiem, kuri deklarējuši dzīvesvietu
savā nekustamajā īpašumā, – 50 % apmērā (ēkām).
• Noteikt NĪN atlaidi daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušas
dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā, – 75 % apmērā (ēkām).
• Ieviest brīvpusdienas visiem skolu audzēkņiem līdz 9. klasei.
• Ieviest bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs audzēkņu vecuma grupai 5‒6 gadi.
Izglītība un sports
• Realizēt iedzīvotāju skaita pieaugumam atbilstošas mācību

iestāžu infrastruktūras attīstību.
• Celt izglītības (tajā skaitā interešu izglītības) kvalitāti novadā.
• Palielināt atbalstu sertificētu aukļu pakalpojumiem novadā.
• Realizēt peldbaseina un sporta laukuma izbūvi pie Baložu vidusskolas.
• Paplašināt un atbalstīt ārpus klašu un interešu izglītības iespējas,
attīstot arī eksaktās jomas.
• Nodrošināt ielu sporta veidu pieejamību visā novadā.
Veselības aprūpe
• Veicināt veselīgu dzīvesveidu:
• ierīkojot novada apdzīvotajās vietās veloceliņus un pastaigu
takas, āra trenažieru un sporta laukumus pieaugušajiem un
bērniem;
• rīkojot speciālistu lekcijas PII, skolās, sporta un interešu klubos.
• Ieviest ikmēneša pabalstu veselības uzlabošanai novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 70 gadu vecumu.
• Nodrošināt bezmaksas transportu pensionāriem uz veselības
aprūpes punktiem.
Drošība
• Attīstīt videonovērošanas sistēmu novadā un izveidot videonovērošanas centru.
• Palielināt pašvaldības policijas klātesamību Ķekavas novadā, pārskatot līdzekļu izlietojuma plānu, uzlabot materiāli tehnisko bāzi.
• Izveidot Reģionālās pašvaldības policijas glābēju un ūdenskontroles vienību un aprīkot to ar nepieciešamo inventāru.
Kultūrvide
• Nodrošināt centralizētu kultūras pasākumu pārvaldību novada
līmenī, nodrošinot pieejamību visiem novada iedzīvotājiem un
lietderīgi izmantojot novada kultūras iestāžu resursus.
• Atbalstīt un dotēt jauniešu, senioru un citu iedzīvotāju grupu
iniciatīvas aktīvai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai (piem., māmiņu klubi, dejas, kori, domu biedru klubi, radošās darbnīcas).

APVIENĪBA „IEDZĪVOTĀJI”

KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.
Vārds, uzvārds
1.
Jānis Levits

Dzimšanas gads
Izglītība
1968
RIP, programmētājs (1986)

Darbavieta, ieņemamais amats
SIA „HELL DIVE PRODUCTIONS”, valdes loceklis

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Nepārtraukta un nenogurstoša cīņa par taisnību.

„SADARBĪBA”

KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
Izglītība
gads

Darbavieta, ieņemamais amats

Ķekavas novada dome, deputāts;
„Malinauskas&Co” SIA, darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists;
Baltijas Starptautiskā akadēmija, uzņēmējdarbības vadītājs (2013) Ķekavas starptautiskā sadraudzības biedrība, prezidents;
„HERMIT” biedrība, prezidents;
Ķekava biedrība, prezidents
Ķekavas novada dome, deputāte;
Biznesa augstskola „Turība”, tiesību zinātnes (2007)
SIA „Dainese”, ēdināšanas pakalpojumu speciāliste
AS „Putnu fabrika „Ķekava””, tehniskās daļas vadītāja vietnieks;
Akadēmiskās informācijas centrs, piektā līmeņa profesionālā
Ķekavas vidusskola, elektriķis;
kvalifikācija (2013)
Ķekavas novada pašvaldība, administratīvās komisijas loceklis
Pļavniekkalna sākumskola, pedagogs;
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, pedagogs
Ķekavas pagasta kultūras centrs, deju kolektīva vadītāja;
(2008)
biedrība „Deju pasaule”, valdes locekle

1.

Igoris Malinauskas

1968

2.

Linda Danileviča

1983

3.

Dainis Jansons

1956

4.

Daina Marija Zozuļa

1944

5.

Arturs Šternfelds

1976

Rīgas 15. arodvidusskola, būvgaldnieks (1994)

SIA „Dainese”, bārmenis
SIA „Ķekavas nami”, meistars-darbu vadītājs
SIA „Dainese”, bārmenis

6.

Jānis Stūrītis

1990

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola, nekustamo īpašumu/namu pārvaldnieks (2014)

7.

Jānis Danilevičs

1989

Ķekavas vidusskola (2008)
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8.

Māris Majausks

1976

Biznesa augstskola „Turība”, uzņēmējdarbības vadītājs (2003)

SIA „Martoss Būve”, valdes loceklis;
SIA „Martoss Group”, tehniskais direktors,
Ķekavas-Bordesholmas draudzības biedrība, valde;
SIA „Birolux”, valdes loceklis

9.

Diāna Reinholce

1963

Daugavpils Universitāte, sociālais psihologs (2016)

Ķekavas novada Sociālais dienests, psihologs

10.

Ineta Boša

1965

Paula Dauges 1. medicīnas skola, feldšere (1986)

PA „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, sociālo māju pārvaldniece

11.

Māris Ozoliņš

1969

Latvijas Universitāte, maģistrs vides zinātnē un pārvaldē (1994)

12.

Anna Matoviha

1949

Latvijas Universitāte, Vides zinātne un pārvaldība (2004)

13.

Līga Cīrule

1981

Rīgas Stradiņa Universitāte, ergoterapeits (2006)

14.

Santa Saleniece

1969

Daugavpils Universitāte, psihologs (2016)

15.

Agnese Mence-Katkeviča

1978

16.

Rimants Karanausks

1975

17.

Vita Miezīte

1954

SDSPA Attīstība, sociālais darbinieks (2006)

Ķekavas novada sociālais dienests, sociālais darbinieks

18.

Stepans Husnutdinovs

1984

Rīgas Tehniskā universitāte, ekonomists (2010)

Pašnodarbinātais

19.

Liļa Ļaksa

1942

Rīgas Pedagoģiskā skola, bērnudārza audzinātāja (1963)

Pensionāre

20.

Linda Iļjenko

1990

Ķekavas vidusskola (2010)

SIA „Baltās naktis”, pārdevēja

Ķekavas novada pašvaldība, Attīstības daļas vadītāja pienākumu izpildītājs;
biedrība „Daugavas savienība”, prezidents;
biedrība „Partnerība „Daugavkrasts””, valdes priekšsēdētājs
PA „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, personālspeciāliste, lietvede;
Ķekavas novada pašvaldība, Administratīvās komisijas locekle
PA „Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Veselības nodaļas vadītāja;
biedrība „SORBUM”, valdes locekle
Ķekavas novada Sociālais dienests, psihologs

Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības augstskola, biroja vadītājs
Ķekavas novada Sociālais dienests, vadītāja
referents (2003)
Baltijas Starptautiskā akadēmija, profesionālā maģistra grāds
SIA „Latakko”, iekšējā drošības dienesta vadītājs
civiltiesībās (2007)

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
„Sadarbība” ir Ķekavas novada iedzīvotāju drošības un sociālās
aizsardzības partija. Cilvēki ir pašvaldības galvenā vērtība.
Vīrs un vārds! Cilvēki mainās, darbi paliek!
Atbalstām daudzbērnu ģimenes, zemniekus un uzņēmējus!
„Sadarbība” atbalsta vispārcilvēciskās vērtības ‒ ģimene, izglītība,
darbs, kultūra un veselība neatkarīgi no jebkādas diskriminācijas.
Visi cilvēki ir vienlīdzīgi, un visiem ir vienādas tiesības.
SADARBĪBU saprotam kā kopīgu iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības darbu novada attīstībai.
Mūsu pārstāvji pašvaldībā ir pieejami un ar viņiem var pārrunāt
interesējošos jautājumus arī ārpus noteiktā darba laika, mēs neesam formāli birokrātiski, bet meklējam iespējas problēmu atrisināšanai un ideju realizēšanai.
Mēs realizēsim visām novada iedzīvotāju ģimenēm svarīgus darbus visās jomās:
Sociālās aizsardzības jomā:
• palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu līdz 500 eiro (pirmajam bērnam – 210 eiro, otrajam – 350 eiro, trešajam un nākamajiem – 500 eiro);
• veiksim pašvaldības nodokļu reformu, ieviesīsim nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidi uz vienīgo mājokli vismaz 50% apmērā
visiem novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, vismaz 75% apmērā
pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm u.c.;
• nodrošināsim visiem bērniem bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos un skolās līdz 9.klasei;
• nodrošināsim bērniem no daudzbērnu ģimenēm, nepilnām
ģimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām iespēju piedalīties bez
maksas 1 nedēļu vasaras nometnē;
• nodrošināsim visiem pensionāriem un invalīdiem iespēju reizi

gadā saņemt vispārīgo veselības pārbaudi bez maksas, apmeklēt
baseinu bez maksas vismaz 1 reizi mēnesī;
• pabeigsim ēkas Gaismas ielā 19, k. 8, pārveidošanu par sociālo
māju, ierīkosim pansionātu ar lielisku un visiem pieejamu aprūpi
Izglītības jomā:
• atbalstīsim uzņēmēju iniciatīvas privāto bērnudārzu atvēršanā
un uzturēšanā, bērnu vecāki pēc auklīšu kursu pabeigšanas varēs
saņemt auklīšu dienesta maksājumu par bērna pieskatīšanu līdz
3 gadu vecumam;
• nodrošināsim bezmaksas pulciņu apmeklējumu bērniem no
daudzbērnu ģimenēm un nepilnām ģimenēm;
• uzlabosim izglītības iestāžu infrastruktūru, izbūvēsim autostāvvietu pie bērnudārza „Bitīte” Katlakalnā un noasfaltēsim piebraucamos ceļus pie tā;
• nodrošināsim skolu telpās iespējas pieaugušo izglītībai.
Transporta, ielu un ceļu infrastruktūrai:
• izbūvēsim ietvi līdz Ķekavas putnu fabrikai, rekonstruēsim galvenās blīvi apdzīvoto vietu ielas, katru gadu atjaunosim vismaz
10 ielas un ceļus, sakārtosim Odukalna ūdenstorni un kāpnes, rekonstruējot tos par apskates objektu;
• nodrošināsim ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ierīkošanu Loreķu laukā un ielu asfaltēšanu pēc ūdenssaimniecības projekta beigām;
• paplašināsim skolēnu transporta maršrutu tīklu, izmantosim
sabiedriskā transporta iespējas skolēnu nogādāšanai uz skolām,
piedāvājot bezmaksas mēnešbiļetes skolēnu nokļūšanai skolās Ķekavā un Baložos no Valdlaučiem;
• panāksim, lai tiek izveidots jauns sabiedriskā transporta maršruts Ķekava–Mellupi–Ķekava vismaz divas reizes dienā.
Uzņēmējdarbības atbalsta jomā:
• attīstīsim un realizēsim sociālās uzņēmējdarbības, privātās un

publiskās partnerības iniciatīvas;
• nodrošināsim NĪ nodokļa atlaides uzņēmumiem, kuri veic investīcijas savas darbības attīstībā, kuros strādā Ķekavas novada
iedzīvotāji;
• atbalstīsim kopīgas infrastruktūras izveidošanu uzņēmējdarbības attīstībai;
• attīstīsim amatniecību, izveidojot Amatu māju Daugmalē.
Mājokļu un vides jomā:
• nodrošināsim, lai Ķekavas parks ir pieejams cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, izveidosim Titurgas ezera parku;
• nodrošināsim daudzveidīgas iespējas pavadīt brīvo laiku pie
ūdeņiem Baložos, Ķekavā, Katlakalnā, Daugmalē, iekārtosim
peldvietu pie bijušā DKS Ziedonis, uzlabosim laivu ielaišanas vietas Daugavā;
• ierīkosim sporta laukumu Katlakalnā iedzīvotāju veselīgai brīvā
laika pavadīšanai;
• nodrošināsim finansiālu atbalstu iedzīvotājiem dzīvojamo māju
pieslēgšanai ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
• ierīkosim publiski pieejamu atpūtas vietu pie Mellupu Sociālā
centra.
Kultūras un sabiedriskās dzīves jomā:
• ieviesīsim vienotu Ķekavas novada privilēģiju karti, nodrošinot
atlaides novada iedzīvotājiem sabiedrisko pakalpojumu saņemšanai, kultūras un izklaides pasākumu apmeklēšanai u.c. atlaides;
• atbalstīsim amatiermākslas kolektīvu darbību, nodrošināsim Ķekavas novada bērniem tautastērpus dalībai koncertos un skatēs;
• nodrošināsim kultūras speciālistu Mellupu Sociālajā centrā, kas
organizēs arī pulciņu nodarbības;
• paplašināsim Katlakalna Tautas namu, izbūvējot piebūvi ar plašu
un modernu sarīkojumu zāli.

PARTIJA „VIENOTI LATVIJAI”
KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība

1.

Andis Adats

1961

Latvijas Universitāte, Sociālās zinātnes (2002)

2.

Haralds Ozoliņš

1979

Rīgas Valsts tehnikums, kokapstrādes tehnologs (1999)

3.
4.
5.
6.

Vita Broka
Ilmārs Brālis
Māris Barons
Armands Simanovičs
Jana Magomedova

1973
1955
1970
1964

Aivars Kokins
Andris Dobrovoļskis
Tatjana Žiguna
Zinaīda Kanašonoka
Jānis Tarando
Elza Sproģe

1955
1982
1964
1987
1966
1941

Latvijas Universitāte, matemātikas maģistrs (1998)
Rīgas Valsts tehnikums, Rūpniecības iekārtu montāža (1979)
Baltijas Starptautiskā akadēmija, Tiesību zinātnes (2007)
Politehniskais institūts, uzskaites mehanizācijas tehniķis (1983)
RISEBA profesionāla vidusskola „Victoria”, profesionālā vidējā izglītība
programmā „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (2013)
LLU, darba aizsardzības speciālists (2009)
Rīgas Tehniskā universitāte, civilās būvniecības inženieris (2006)
Profesionāli tehniskā skola, audēja (1983)
Baložu vidusskola (2006)
7. vidusskola (1985)
Raiņa vakara vidusskola (1961)

14. Uldis Igaunis

1976

Celtniecības koledža, būvdarbu vadītājs celtniecībā (1998)

15. Sefijata Velika

1960

16. Mārtiņš Ezeriņš
17. Ilmārs Bušmanis
18. Ivars Plūme

1978
1953
1967

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1992

Latvijas Tehniskā koledža, Pasta pakalpojumi (2006);
Polittehniskais institūts, tehnologs (1985)
RPIVA, pedagogs (2017)
Rīgas Politehniskais institūts, inženieris celtnieks (1984)
Rīgas Industriālais politehnikums, mašīnbūves tehniķis- tehnologs (1986)

Darbavieta, ieņemamais amats
Ķekavas novada dome, deputāts;
SIA „Paladium nami”, valdes loceklis
SIA „Baložu komunālā saimniecība”, nekustamo
apsaimniekošanas speciālists;
biedrība „KVASK”, valdes loceklis
Baložu vidusskola, direktore
SIA „Baložu komunālā saimniecība”, valdes loceklis
PA „Sociālās aprūpes centrs”, direktora p.i.
SIA „Windmill”, valdes loceklis

īpašumu

SIA „Baltās naktis” konditorejas fabrika „MARIO”, personāla vadītāja
SIA „Teiko”, valdes loceklis
SIA Āboltiņa būvuzņēmums „AG”, projektu vadītājs
PII „Pērlīte”, pirmsskolas skolotāja palīgs
PII „Avotiņš”, audzinātāja palīgs
SIA „ELKO”, noliktavas pārzinis
SIA „Baložu komunālā saimniecība”, sētniece
SIA „Sakārtoti nami”, valdes loceklis;
SIA „ESTE Invest”, valdes priekšsēdētājs
AS „Latvijas pasts”, Titurgas pasta nodaļas vadītāja
Baložu pilsētas kultūras centrs, deju kolektīva vadītājs
SIA „BUshmanis”, būvuzraugs
SIA „Kreiss”, autovadītājs
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19. Ainārs Vīnkalns
20. Agris Sniķers

1968
1977

Latvijas Universitāte, Tiesību zinātnes (1994)
Rīgas 13. arodvidusskola, galdnieks (1995)

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Par godīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem novada iedzīvotājiem!
Mēs, partijas „Vienoti Latvijai” deputātu kandidāti, esam par stabilitāti, vienmērīgu un stabilu attīstību Ķekavas novadā un labklājības
līmeņa celšanu tās iedzīvotājiem.
Mums ir kopēji mērķi lielajā Ķekavas novadā un konkrēti piedāvājumi katras apdzīvotas vietas iedzīvotājiem!
Uzņēmējdarbība ‒ labklājības stūrakmens
1. Veicināt jaunu darba vietu veidošanu, samazinot nodokļu aizplūšanu uz citām pašvaldībām.
2. Stimulēt uzņēmējdarbību novadā, piedāvājot atvieglotus noteikumus zemes nomai uzņēmumu attīstībai un samazināt nekustamā īpašuma nodokli, kā arī mazināt administratīvo slogu (būvvalde, pašvaldības attieksme utt.) uzņēmējdarbības attīstībai.
3. Nodrošināt regulāras tikšanās ar novada uzņēmējiem, uzklausot
un risinot problēmas.
Infrastruktūra ‒ civilizācijas pazīme
1. Atgriezt 100 % nekustamā īpašuma nodokli konkrētās apdzīvotās vietas infrastruktūras uzlabošanai (ceļi, kanalizācija un ūdenssaimniecība, ielu apgaismojums).
2. Uzlabot daudzdzīvokļu namu piebraucamo ceļu kvalitāti, ierīkot
jaunas auto novietnes.
3. Turpināt komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, augstvērtīga dzeramā ūdens un pieejamas sadzīves kanalizācijas tīkla
izveidošanu novada teritorijā par saprātīgiem tarifiem.

ZAB „Bērziņš, Marga un Vīnkalns”
SIA „Mežmaļi+”, galdnieks

4. Piesaistīt ES līdzfinansējumu infrastruktūras izveidei – ielas,
ūdenssaimniecība, kanalizācija un daudzdzīvokļu māju siltināšana.
5. Izbūvēt veloceliņu Ķekava‒Katlakalns‒Rāmava‒Valdlauči‒Rīga.
6. Risināt novada „nepabeigto ciematu” problēmu, t.sk. infrastruktūras uzlabošana.
Sociālajā jomā ‒ palīdzēt grūtībās nonākušajiem
1. Dubultot sociālajai palīdzībai novirzāmos līdzekļus, paplašināt
sociālās palīdzības pakalpojumu tīklu, īpaši maznodrošinātajām
ģimenēm ar bērniem, invalīdiem, vientuļajiem un sevi aprūpēt nespējīgiem novada iedzīvotājiem.
2. Sniegt atbalstu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu, ārstēšanās un zāļu iegādes izdevumu apmaksai.
3. Izveidot dienas centrus un zupas virtuves.
4. Nodrošināt publiskās pirts, veļas mazgātavas u.c. pakalpojumu
pieejamību maznodrošinātajiem.
5. Rīgas Satiksmes e-talonu ieviešana novada bērniem un pensionāriem.
Enerģētika ‒ apkures tarifu samazināšana
1. Rast veidus komunālo maksājumu samazināšanai.
2. Alternatīvās enerģijas avotu uzstādīšana daudzdzīvokļu namiem,
sabiedriskajām ēkām.
Kvalitatīva izglītība tuvu mājām
1. Nodrošināt plānveidīgu izglītības iestāžu attīstību:
• Ķekavas vidusskolas sporta laukuma izbūve;
• Baložu vidusskolas peldbaseina izbūve;
• Pļavniekkalna skolas nenojaukšana, bet attīstība;

• PII audzēkņu papildu vietu nodrošināšana, samazinot bērnu rindu.
2. Finansiāli stimulēt novada pedagogus.
3. Veicināt iedzīvotāju tālākizglītību.
4. Sekmēt bērnu un jauniešu patriotisko audzināšanu.
5. Bezmaksas ēdināšana obligātajā pirmskolas sagatavošanas posmā (5‒6 gadi) visās Ķekavas novada pašvaldības pirmskolas iestādēs un skolēniem no 1. līdz 6. klasei.
Kultūra ‒ sabiedrības vērtība
1. Atjaunot vietējo kultūrvidi un saglabāt tradīcijas.
2. Atbalstīt amatieru mākslu un veicināt jaunu kultūras projektu
attīstību novadā.
Sports ‒ visu paaudžu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida
veicinātājs
1. Atbalstīt sportistus, organizēt novada komandu un atsevišķu pārstāvju piedalīšanos sporta sacensībās.
2. Turpināt ieviest velodrošības pasākumus visā novadā, ko atbalsta
Eiropas ceļu drošības harta, kurai ir pievienojusies Baložu pilsēta.
3. Nodrošināt sporta aktivitāšu paplašināšanu un pieejamību visām
novada iedzīvotāju vecuma grupām.
MĒS NEPIEĻAUSIM!
• Vēsturisko pašvaldību robežu iznīcināšanu.
• Pašvaldības sniedzamo pakalpojumu kvalitātes samazinājumu.
• Personīgu un savtīgu interešu atbalstīšanu un nepamatotas peļņas
gūšanu uz iedzīvotāju rēķina.
• Pļavniekkalna skolas nojaukšanu.
Neizpildāmu solījumu šajā programmā nav.

JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA
KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

1.

Neils Kalniņš

1975

2.

Andris Ceļmalnieks

1963

3.

Viktorija Baire

1982

4.

Olafs Klūdziņš

1982

5.

Andris Volanskis

1974

6.

Līga Tīsiņa

1983

7.

Dainis Rasa

1972

8.

Raivis Strauts

1979

9.

Uldis Bērziņš

1983

10. Dzintra Medne

1963

11. Līga Voldeka

1971

12. Ainārs Grīnvalds

1961

13. Gundega Rupenheite

1973

14. Māris Krievs

1980

15. Oskars Balodis

1978

16. Aija Murde

1972

17. Jānis Kopštāls

1983

18. Anita Muižniece

1987

Izglītība
Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības
vadībā (2006)
Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā
(2002)

Darbavieta, ieņemamais amats
VAS „Eletroniskie sakari”, projektu vadītājs;
biedrība „Par labāku Ķekavas novadu”, valdes loceklis
Daugmales pamatskola, direktors

Nacionālais veselības dienests, direktora vietniece;
biedrība „Par labāku Ķekavas novadu”, valdes locekle
SIA „Complex”, valdes loceklis;
Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola (2004)
biedrība „Par labāku Ķekavas novadu”, valdes loceklis; biedrība
„Latvijas Kamanu suņu sporta federācija”, valdes priekšsēdētājs
SIA „Silavkrasti”, valdes loceklis;
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, uzņēmējdarbības
SIA „Energo Fortis”, valdes loceklis;
(komercdarbības) speciālista kvalifikācija (2007)
biedrība „Par labāku Ķekavas novadu”, valdes loceklis
Vidzemes augstskola, biznesa vadība, uzņēmuma un iestādes vadītāja SIA „Dabas zirgi”, valdes priekšsēdētāja;
kvalifikācija (2008)
biedrība „Dabas zirgu biedrība”, valdes priekšsēdētāja
Latvijas Universitāte, ekonomikas un vadības fakultāte, starptautiskās SIA „INTRAC Latvija”, inženiertehnisko risinājumu tirdzniecības
ekonomiskās attiecības (2004)
projektu vadītājs
Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu maģistra grāds transporta Pašnodarbinātais, sauszemes transporta līdzekļu tehniskais
un satiksmes zinātnē (2003)
eksperts
Biznesa augstskola „Turība”, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
SIA „Columbus Latvija”, projektu komandas vadītājs
(2010)
Latvijas Universitāte, pedagoģijas bakalaurs (1998)
Pļavniekkalna sākumskola, direktora vietniece izglītības jomā
Latvijas Universitāte, jurists, profesionālais maģistra grāds (2006)

Latvijas Universitāte, sociālais darbs (2010)
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Mežtehnikas fakultāte,
inženieris – kokapstrādes tehnologs (1984)
Latvijas Universitāte, humanitāro zinātņu bakalaurs (2001)

Ķekavas novada Sociālais dienests, sociālais darbinieks

Rīgas 26.arodvidusskola, šuvēja (1990)
Rīgas Tehniskā universitāte, profesionālais maģistra grāds
datorsistēmās (2011)
RISEBA, uzņēmējdarbības, komercdarbības speciālists (2010)

Pašnodarbinātā

SIA „VONDARSOUN”, tirdzniecības pārstāvis

Bezdarbniece
SIA „Metrum”, valdes loceklis; SIA „Topodati”, valdes loceklis;
SIA „Metrum R”, valdes loceklis; Latvijas Tālvadības gaisa kuģu
Latvijas Universitāte, tautsaimniecības prognozēšana un analīze (2004)
asociācija, valdes loceklis; Latvijas Drošības un aizsardzības
industriju federācija, Ētikas komisijas loceklis
Rīgas Tirdzniecības tehnikums, rūpniecības tirgzinis (1997)
SIA „Garden Plast”, valdes loceklis

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Ķekavas novadā ir nepieciešamas pozitīvas, uz labāku nākotni vērstas
pārmaiņas – un mēs, Jaunā konservatīvā partija, kopā ar novada iedzīvotājiem tās īstenosim!
Galvenās pārmaiņas būs šādas:
Pārvaldība
• Novada pārvaldība būs profesionāla, mūsu lēmumi un rīcības būs
pamatotas un caurskatāmas.
• Palīdzēsim veidot novadā pilsonisku sabiedrību, ar īpašu programmu atbalstot apkaimju biedrību izveidi.
• Samaksāto nekustamā īpašuma nodokli ieguldīsim atpakaļ šo nodokļu maksātāju apdzīvotās vietas infrastruktūrā un informēsim par
paveikto.

Sociālais atbalsts un drošība
• Piešķirsim šādas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides:
a) visiem novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ‒ 50%;
b) daudzbērnu ģimenēm un pensionāriem ‒ 70%;
c) cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī maznodrošinātajām ģimenēm ‒ 90%.
• Nodrošināsim brīvpusdienas visiem izglītojamiem no bērnudārza
līdz vidusskolas absolvēšanai.
• Attīstīsim videonovērošanu publiskās vietās un vienotu videonovērošanas centru.
• Atbalstīsim „kaimiņu drošības” iniciatīvu.
• Veiksim satiksmes drošības uzlabojumus (gājēju pārejas, apgaismojums, tiltiņi u.tml.) sadarbībā ar valsts ceļu pārvaldītājiem.

SIA „Riga Digital Manufaktur”, vecākais programmētājs
Daugmales pamatskola, skolotāja
Izglītība
• Novada izglītības iestādēs būs vieta visiem, kuri vēlēsies šeit gūt pamatizglītību.
• Atbalstīsim novada mākslas, mūzikas un sporta skolu izaugsmi,
kā arī centīsimies attīstīt profesionālās ievirzes izglītību zinātnes un
tehnoloģiju jomā, paplašināsim esošās skolas un veidosim tās jaunās
vietās.
• Būvēsim jaunu, nākotnes situācijai piemērotu un pietiekami ietilpīgu Pļavniekkalna sākumskolu, esošo skolas ēku saglabājot interešu
izglītības funkcijām.
• Nodrošināsim transportu uz interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbībām.
• Atbalstīsim alternatīvo izglītību novadā.
Transports
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• Izveidosim veloceļus, jo īpaši maģistrālo Ķekavas–Katlakalna–Rīgas
veloceļu.
• Transporta būves attīstīsim atbilstoši šādai interešu hierarhijai:
a) gājēji; b) sabiedriskais transports; c) velosipēdi; d) vietējais autotransports; e) tranzīta satiksme.
• Attīstīsim sabiedrisko transportu, veidojot iedzīvotājiem ērtākus
maršrutus.
• Strauji uzlabosim ielu un ceļu kvalitāti, veidosim cieto klājumu
grantētajām ielām un pašvaldības ceļiem.
• Izvērtēsim iespēju attīstīt upes tramvaju.
Komunālā
saimniecība
• Samazināsim siltumapgādes tarifus vismaz par 20%, īstenojot energoefektivitātes pasākumus.
• Tiks nodrošināta atkritumu šķirošanas iespēja un lielgabarīta
atkritumu savākšana, īstenojot atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas iepirkumu.
• Nodrošināsim, ka samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem ir
saprotama un caurspīdīga.

Kultūra
• Atbalstīsim mūsu kultūras kolektīvus un individuālus kultūras darbiniekus, nodrošinot to, ka vietējos kultūras kolektīvos var iesaistīties
jebkurš novada iedzīvotājs.
• Nodrošināsim novada iedzīvotājiem transportu uz kultūras pasākumiem.
Sports un aktīvā atpūta
• Piesaistīsim investīcijas jaunu sporta būvju būvniecībai, tajā skaitā
baseina būvniecībai Baložos.
• Izveidosim ielu sporta laukumus Baložos, Daugmalē, Katlakalnā,
Ķekavā, Plakanciemā, Rāmavā un Titurgā.
• Attīstīsim Baložu mežu kā tautas sporta un aktīvās atpūtas teritoriju.
• Attīstīsim labiekārtotas un drošas peldvietas pie Daugavas un Titurgas ezera.
• Izveidosim bērnu rotaļu pilsētiņas Baložos un Ķekavā.
Jauniešu politika
• Izveidosim saturīga brīvā laika pavadīšanas vietas Baložos, Daugmalē,
Katlakalnā.

• Palīdzēsim jauniešiem atrast darbu vasaras brīvlaikā.
• Atbalstīsim jauniešu apvienību, tajā skaitā Jauniešu domes,
darbību.
Uzņēmējdarbība
• Panāksim, ka novadā ir aizvien vairāk tādu uzņēmumu, kuri nodrošina mūsu iedzīvotājiem augsti apmaksātas darba vietas un nepasliktina vides stāvokli.
• Izveidosim biznesa inkubatoru mūsu uzņēmēju – iesācēju atbalstam.
Labiekārtošana
• Izveidosim ērtus un skaistus pašvaldības daudzdzīvokļu namu pagalmus pēc individuāli izstrādātiem projektiem: katrā pagalmā uzlabosim drošību un pieejamību, veidosim bērnu rotaļu laukumus,
drošu gājēju celiņu un veloceļu tīklu, ērtas autostāvvietas, modernu
apgaismojumu, skaistus apstādījumus.
• Attīstīsim krastmalas, tajā skaitā veidojot pastaigu taku gar Daugavu,
Titurgas ezera krastmalu, izveidojot atpūtas un laivošanas vietas pie
Misas pie Dzērumiem un Plakanciema.
• Izkopsim novada ainavu – padarīsim novadu skaistu.

VIDZEMES PARTIJA
KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

1.

Valts Variks

1974

2.

Aigars Evardsons

1962

3.

Edgars Varaņickis

1985

4.

Valērijs Valdmanis

1963

5.

Aiga Kuzmina

1975

6.

Ģirts Koliņš

1980

7.

Gints Klēģers

1986

8.

Jānis Ipatjevs

1968

9.
10.
11.

Raivo Lācis
Vladimirs Burbo
Haralds Buņķis

1976
1961
1957

12.

Solvita Lokmane

1981

13.

Arnis Ozolkāja

1969

14.

Miķelis Visockis

1987

15.
16.
17.

Valters Mirkšs
Edgars Gailītis
Mārtiņš Ērglis

1991
1988
1984

18.

Mārtiņš Paukšēns

1942

19.

Jānis Priede

1995

20.

Silvija Zītare

1952

Izglītība

Pamatdarbavieta, ieņemamais amats

Ķekavas novada pašvaldība, deputāts; domes priekšsēdētāja
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, hidrotehnikas būvinženieris
otrais vietnieks;
(1999)
Politiskā partija „VIDZEMES PARTIJA”, valdes loceklis
SIA „Baložu komunālā saimniecība”, valdes loceklis;
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs, vecākais eksperts
Rīgas Stradiņa universitāte, doktorantūra, juridiskās zinātnes (2011)
korupcijas novēršanas jautājumos;
Latvijas Juristu apvienība, valdes loceklis
Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikāciju
SIA „AVMM”, valdes loceklis;
zinātnē (2011)
SIA „SIGNBOX”, valdes loceklis
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, SIA „NIMECE”, ģimenes ārsta prakse, valdes loceklis, ģimenes
uzņēmējdarbības vadības maģistrs (2004)
ārsts
Engures vidusskola, vidējā izglītība (1995)
SIA „EKO SISTĒMAS”, valdes locekle
„Federal Express Corporation” filiāle Latvijā, pārdošanas vadītājs;
Latvijas Jūras akadēmija, kuģu vadītājs (2005)
Gaismas ielas 2A dzīvokļu īpašnieku biedrība, valdes loceklis
Baltijas Krievu institūts, sabiedriskās attiecības (2006)
Uzņēmējdarbība
SIA „ATBALSTS JI”, ēku būvdarbu vadītājs;
Rīgas Celtniecības koledža, būvdarbu vadītājs (2012)
SIA „ETORA”, ēku būvdarbu vadītājs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, lauksaimniecības enerģētika (1999) AS „Sadales tīkls”, Ekspluatācijas daļas vadītājs
Kārsavas vidusskola, vidējā izglītība (1978)
SIA „Valdario”, valdes priekšsēdētājs
Rīgas 5. vidusskola, vidējā izglītība (1975)
SIA „HABER”, valdes loceklis
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, pirmsskolas
Privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, pirmsskolas izglītības
izglītības pedagogs (2014)
pedagogs
Rīgas 10. vakara maiņu vidusskola, vidējā izglītība (1991)
SIA „Piecīši”, menedžeris
Biznesa augstskola „Turība”, maģistra grāds tūrisma stratēģiskajā vadībā SIA „Miķeļtirgus”, valdes loceklis;
(2012)
Latvijas BMW klubs, valdes loceklis
Arts University Bournemouth, aktiermeistarība (2013)
University of Utah, pasniedzējs
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, koka izstrādājumu dizains (2010) Baložu vidusskola, sporta skolotājs
Rīgas Tehniskā koledža, mehatronikas inženieris (2006)
„Heidelberg Baltic Finland OU” Latvijas filiāle, servisa tehniķis
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, fiziskās kultūras un sporta
Pensionārs
specialitāte (1973)
SIA „Pētertornis”, pavāra palīgs;
Mālpils internātpamatskola, pavāra palīgs (2013)
SIA „9.VILNIS”, bārmenis
Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas
Privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, latviešu valodas un
Valsts universitāte, filologa, latviešu valodas un literatūras pasniedzēja
literatūras skolotāja
kvalifikācija (1975)

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Kopš 2013. gada VIDZEMES PARTIJAS pārstāvji ir uzlabojuši
Ķekavas novada pašvaldības un vairāku tās struktūrvienību darba
kvalitāti, novērsuši daudzus nelietderīgus tēriņus un atjaunojuši
pašvaldības finanšu stabilitāti. Mēs esam gatavi to darīt arī turpmāk!
PĀRLIECĪBA ‒ godprātīgs darbs, atklātība un kompetence ir iespējama Ķekavas novada pašvaldībā!
NĀKOTNES VĪZIJA ‒ iedzīvotājiem ir skaidra jebkura pašvaldības
rīcība. Cilvēkiem ir prieks pilnvērtīgi dzīvot un apmeklēt Ķekavas
novadu!

autoceļš V2 (Rudzu, Auzu, Tulpju iela) Rāmavā; Rīgas un Baložu
iela Baložos.
• Drošu brauktuvju šķērsošanas iespēju nodrošināšana novada teritorijā (luksofori, apgaismojums, gājēju pārejas un tilti).
• Jauni gājēju tilti Plakanciemā un Ķekavā.
• Satiksmes organizācijas un stāvvietu problēmu risināšana Katlakalnā, pie Pļavniekkalna skolas un bērnudārza „Bitīte”.
• Pašvaldības policijas ūdens patruļas izveide.
• Videonovērošanas sistēmu pilnveidošana sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā.

MŪSU PRIORITĀTES

Izglītība
• Pļavniekkalna skolas paplašināšana, ievērojot iedzīvotāju intereses, un atbilstoša sporta laukuma izveide.
• Ēdināšanas izdevumu līdzfinansēšana pirmsskolas izglītības
iestādēs.
• Ķekavas vidusskolas ēkas paplašināšana un jauna sporta laukuma
izbūve.
• Baložu skolas ēkas paplašināšana un atbilstoša sporta laukuma
izveide.
• Daugmales skolas sporta laukuma labiekārtošana un sporta zāles
uzlabošana.
• Izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešana pašvaldības
skolās.

Pašvaldības darba efektivitāte un atklātība
• Iedzīvotāju viedokļa respektēšana nozīmīgu objektu attīstībā.
• Pašvaldības un tās struktūru finansiālo tēriņu uzraudzība, naudas
izlietošanas lietderības pārbaudes ieviešana.
• Pašvaldības iekšējā audita un pamatdarbības kvalitātes sistēmas
uzlabošana.
• Iedzīvotāju konsultēšana un informēšana.
Drošība
• Drošības uzlabošana un autobusu pieturvietu aprīkošana uz maģistrālajiem novada autoceļiem un ielām. Autoceļš A7 (Rīga‒Bauska),

• Pirmsskolas izglītības kvalitātes uzlabošana.
• Profesionālās ievirzes izglītības veicināšana.
• Gaisa kvalitātes uzlabošana bērnudārzos un skolās.
• Pagarinātās dienas grupas katrā pašvaldības skolā.
• Zemessardzes un Jaunsardzes popularizēšana.
• Mūžizglītības iespējas novadā.
Tautsaimniecība
• Esošo un jauno iedzīvotāju deklarēšanās veicināšana Ķekavas
novadā.
• Vietējo uzņēmēju atbalsta sistēmas pilnveide.
• Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides daudzdzīvokļu mājām,
kurās ir apsaimniekošanas biedrības, un daudzdzīvokļu mājām,
kurās veikta energoefektīva siltināšana.
• Eiropas Savienības struktūrfondu apgūšanas sistēmas izveidošana.
Sociālā un sabiedriskā joma
• Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides daudzbērnu ģimenēm,
pensionāriem un izdienas pensionāriem.
• Jauna sociālo dzīvokļu un sociālo telpu ēkas celtniecība.
• Atbalsts strādājošajiem trūcīgajiem iedzīvotājiem.
• Sabiedriskais centrs Valdlaučos, bibliotēkas iespējas Plakanciemā.
• Transporta iespējas uz novada centru no attālākām novada
vietām.
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• Medpunkta izveide Plakanciemā.
• Sabiedriskā transporta izmaksu mazināšana pensionāriem.

• Ķekavas centrālā laukuma izveide.
• Kultūras aktivitāšu daudzveidība gan telpās, gan brīvā dabā.

• Skaidri sporta atbalsta nosacījumi.
• Pastaigu, velosipēdu un laivošanas maršrutu izveide.

Komunālie pakalpojumi
• Komunālo uzņēmumu kontrole un uzraudzība.
• Tarifu pamatotības pārbaude.
• Siltumapgādes sistēmu uzlabošana.
• Centralizētā kanalizācija un ūdensapgāde.

Sports un veselīgs dzīvesveids
• Esošo bērnu laukumiņu un jauniešu aktīvās laika pavadīšanas
vietu uzlabošana un jaunu izveidošana Titurgā, Valdlaučos,
Vimbukrogā, Plakanciemā, Ķekavā un Baložos.
• Sporta laukums Katlakalnā pie bērnudārza „Bitīte”.
• Airēšanas bāze Sausajā Daugavā.
• Atpūtas vietas pie Rīgas HES ūdenskrātuves, pie Daugavas
Ziedonī.
• Tehniskie sporta veidi (auto 4x4, moto, modelisms, robotika).
• Esošo pašvaldības sporta bāžu racionāla izmantošana.

Infrastruktūra un vide
• Ceļu, ielu un ietvju tehniskā stāvokļa uzlabošana un būvēšana.
• Informatīvs ielu un pagalmu ilgtermiņa remontdarbu plāns.
• Veloceliņu izveide no Ķekavas līdz Alejām, Katlakalnam,
Rāmavai, Baložiem un Valdlaučiem; no Ķekavas centra līdz Odukalnam.
• Gājēju tilti pār Ķekaviņu Ķekavā, pār Misu Plakanciemā, pār
Olekti Valdlaučos, pār Titurgas ezera pietekām Baložos.
• Ķekavas parka līdz Daugavai, Titurgas un Merķeļa parka izveide.
• Autostāvvietu izbūve apdzīvotās vietās.
• Meliorācijas grāvju tīrīšana.

Kultūrvide
• Kultūrvēsturisko objektu saglabāšana (Pļavniekkalna skola un
citi).
• Patriotisma veicināšana.

PARTIJA „VIENOTĪBA”. POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME. „LATVIJAS ATTĪSTĪBAI”
KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

1.

Roberts Jurķis

1959

2.

Rihards Gorkšs

1987

3.

Juris Žilko

1978

4.

Danuta Priede

1977

5.

Juris Jerums

1979

6.

Artūrs Janiševs

1987

7.
8.

Ervīns Griķis
Ilona Korņilko

1980
1975

9.

Edmunds Veispals

1950

10.

Ainārs Rudzītis

1971

11.

Gints Krauja

1984

12.

Laima Plēpe

1995

13.

Oskars Repke

1984

14.

Gatis Amoliņš

1980

15.
16.
17.
18.
19.

Uldis Alpa-Lūks
Vita Breikša-Lāce
Ints Kalniņš
Ksenija Langa
Uldis Puzaks

1970
1978
1969
1985
1956

20.

Sandra Gintere

1966

Izglītība

Darbavieta, ieņemamais amats

Ķekavas novada dome, deputāts;
SIA „R.E.D. Namu serviss”, izpilddirektors;
Baltijas Starptautiskā akadēmija, speciālā maģistra grāds civiltiesībās
apsaimniekošanas biedrība „Smilšu 6”, valdes priekšsēdētājs;
(2006)
Doles- Ķekavas ev. lut. draudze, padomes loceklis;
politiskā partija „Vienotība”, Ķekavas nodaļas vadītājs
Rīgas Igauņu vidusskola, vidējā izglītība (2006)
Biedrība „Futbola klubs „AUDA””, valdes loceklis
Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs, direktors; Ķekavas
Latvijas Universitāte, vadībzinību maģistrs (2005)
Sporta aģentūra, sporta tiesnesis;
Ķekavas novada fonds, dibinātājs un padomes loceklis
Rīgas 62. vidusskola, vispārējā vidējā izglītība, 1998
Dzīvnieku patversme „Mežavairogi”, vadītāja
Pašvaldības aģentūra „Ķekavas ambulance”, direktors; Baložu
Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Biznesa skola, profesionālais
vidusskola, ekonomikas skolotājs;
maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (2005)
Ķekavas novada dome, deputāts
SIA „Mobility Latvija”, pārdošanas un mārketinga vadītājs;
Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadībzinātnē (2013)
apsaimniekošanas biedrība „Smilšu 6”, valdes loceklis
Latvijas Universitāte, politikas zinātnes bakalaurs (2007)
GĪKS „Baložu motors”, valdes priekšsēdētājs
Latvijas Mākslas akadēmija, tekstilmākslas nodaļa, maģistra grāds (2002) Ķekavas Mākslas skola, skolotāja
Rīgas Politehniskais institūts, inženieris-celtnieks ūdensapgādes un
SIA „Baložu komunālā saimniecība”, iecirkņa vadītājs
kanalizācijas specialitātē, bakalaura grāds (1974)
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas
Kardioloģijas centrs, kardiologs;
ARS Diagnostikas klīnika, kardiologs;
Latvijas Universitātes Medicīnas un farmācijas fakultāte, doktora
Capital Clinic Riga, kardiologs;
studiju programma (2013)
Reto slimību izpētes fonds, valdes priekšsēdētājs;
Latvijas Kardiologu biedrība, valdes loceklis;
Latvijas Reto slimību speciālistu asociācija, valdes loceklis
Latvijas Universitāte, valsts pārvalde, personāla vadība, projektu
Ķekavas novada bāriņtiesa, priekšsēdētāja vietnieks
vadība, sociālo zinātņu maģistrs (2009)
Baložu vidusskola, skolotāja;
Baložu vidusskola, vispārējā vidējā izglītība (2015)
Ķīmiskās fizikas institūts, dabaszinātņu laborante
Ķekavas vidusskola, vispārējā vidējā izglītība (2003)
„DELFI Latvia”, projektu vadītājs
Profesionālā vadības skola „TEODORS”, namu apsaimniekotāja –
pārvaldnieka kvalifikācija (2005);
SIA „Lauris Restaurant Sevice”, zāles pārzinis
Rīgas Tehniskās universitātes Komerczinību koledža, grāmatvedis–
ekonomists (2003)
Biznesa augstskola „Turība”, uzņēmējdarbības vadītāja kvalifikācija (2002) SIA „Ķekavas nami”, ēku un teritoriju pārzinis
Alberta koledža, iestāžu darba organizācija un vadība (2008)
Bērnu dienas pieskatīšanas centrs „Vīnodziņas”, vadītāja
Rīgas Tehniskā universitāte, datorzinātņu bakalaura grāds (1993)
SIA „Livonia Print”, tehniskais direktors
Notingemas Universitāte , Lielbritānija, pārtikas zinātnes inženieris (2009) SIA „Baltās naktis”, mārketinga vadītāja
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, riteņbraukšanas treneris (2010) Ķekavas novada sporta skola, riteņbraukšanas treneris
SIA „RSU Ambulance”, valdes priekšsēdētāja, ģimenes ārste,
arodveselības un arodslimību ārste;
Rīgas Stradiņa universitāte, docente;
Rīgas Stradiņa universitāte, LR medicīnas doktors (2008)
Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, Sertifikācijas komisijas locekle;
Latvijas Lauku Ģimenes ārstu asociācija, valdes locekle;
Latvijas Ārstu biedrība, izglītības komisijas locekle

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
Mēs solām tikai izdarāmas lietas. Mēs pārzinām un apzināmies pieejamo finansējumu iespējas. Mūsu padarītie darbi liecina: sacīts – darīts.
Vienoti novada izaugsmei un attīstībai
Mēs apvienojāmies kopējam darbam novada labā. Koncentrējot
rīcībspējīgus cilvēkus sarakstā, demonstrējam vēlmi novērst daudzo
sarakstu skaitu vēlēšanās, lai nodrošinātu Domes spēju lemt un rīkoties. To panāksim, veidojot strādāt gribošu komandu, ar mērķi strādāt
novada iedzīvotājiem.
Komanda un kompetences
Skolotāji, juristi, ārsti. Treneri, sportisti, finansisti. Inženieri, tehnisko zinātņu eksperti, tehnologi. Mūsu vidū ir jaunieši un pensionāri.
Mūsu vidū ir uzņēmēji, pašvaldības un nevalstisko organizāciju darbinieki. Mēs esam gatavi veidot rīcībspējīgu komandu ar līdzvērtīgiem partneriem!
Mūsu prioritātes
Pašvaldība strādās iedzīvotājiem
Mēs ieviesām domes sēžu videotiešraides, kā arī audio un video

ierakstu saglabāšanu. Mēs ieviesām „sarkano pogu” pašvaldības
mājaslapā, lai pieteiktu problēmas vienuviet.
Atjaunosim „sarkano” un „zaļo” pogu.
Mēs rūpēsimies, lai katrā pašvaldības kabinetā jūs sagaida un
uzklausa kompetenti darbinieki. Viss notiks ātri, ērti un profesionāli.
Samazināsim birokrātisko aprātu vismaz par 10 %.
Izglītosim pašvaldības darbiniekus un uzlabosim sniegto pakalpojumu
kvalitāti, īpaši būvvaldes kompetencēs.
Mēs iesaistīsim iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, neatkarīgi no
apspriežamā jautājuma.
Mūsu bērniem ‒ labākos apstākļus mācībām
Mēs uzcēlām bērnudārzus Katlakalnā un Daugmalē, skolas un bērnudārza piebūvi Baložos, sākumskolu Ķekavā – ar baseinu un sporta halli.
Mēs ieviesām pašvaldības atbalsta sistēmu ģimenēm, kas izmantoja privāto dārziņu vai aukles pakalpojumus. Mēs nodrošinājām iespēju esošā
sasaukuma vadībai griezt lentītes, atklājot jaunos objektus.
Jaunā sākumskola jau tagad ir pilnībā noslogota. Mums ir jābūvē
mūsdienīga skola Pļavniekkalnā.
Ir jāceļ jauna piebūve Baložu vidusskolai ar stadionu un baseinu
Baložos.

Mēs veidosim izglītības infrastruktūru atbilstoši bērnu skaitam un
iedzīvotāju vajadzībām.
Ir vajadzīga strauja, pārdomāta rīcība!
Mākslas skolai – solīto
Mākslas skolai nodrošināsim plašākas telpas, nodrošinot nepārtrauktu mākslas izglītību, atbilstoši novada iedzīvotāju pieprasījumam.
Mēs pabeigsim rekonstrukcijas projektu Ķekavas sarkanās skolas telpu pielāgošanai Mākslas skolas vajadzībām.
Labus ceļus katrai apkaimei
Sagatavosim vienotu ceļu uzlabošanas programmu četriem gadiem
tā, lai katras apkaimes iedzīvotāji redzētu, kad un kuri ceļi tiks uzlaboti.
Nodrošināsim drošu velo satiksmes risinājumu, savienojot novada
maršrutus ar Rīgas veloceļu tīklu .
Risināsim ceļu jautājumus kompleksi, ar visu saistīto infrastruktūru
zem, blakus un virs ceļa – apgaismojumu, komunikācijām, gājēju un
velo celiņiem. Turpināsim vides pieejamības un novada infrastruktūras uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Mēs zinām, kur rast finansējumu, lai to realizētu.
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Zaļo gaismu uzņēmējiem un investoriem
Attīstīsim novadā uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošu vidi, izmantojot novada izdevīgo atrašanās vietu, kā arī mazināsim birokrātiskos
šķēršļus pašvaldībā.
Norīkosim speciālistu, kurš būs tieši atbildīgs par uzņēmēju jautājumu risināšanu pašvaldības kabinetos.
Izveidosim atbalsta programmu jaunajiem uzņēmējiem sadarbībā ar
LIAA inkubatoriem.
Esi vesels!
Katrā apkaimē jābūt aktīvās atpūtas iespējai. Apvienosim visas no-

vada apdzīvotās vietas ar celiņiem, kur droši var pastaigāties ar bērniem, cilvēkiem ar ratiņkrēsliem un droši braukt ar velosipēdu.
Uzstājīgi motivēsim katru no jums izmantot ne tikai jūsu tiesības uz
veselības aprūpi, bet arī pildīt pienākumu pret sevi, veicot regulāras
profilaktiskās veselības pārbaudes.
Pārbūvēsim ārstniecības telpas Titurgā, paplašināsim ārstniecības
telpas Daugmalē un paplašināsim Ķekavas ambulances telpas, kā arī
izveidosim medicīnas punktu Plakanciemā, lai tās atbilstu mūsdienu
prasībām un pacientu vajadzībām. Pieaicināsim konsultēt pacientus
pieprasītākos ārstus ‒ speciālistus.
Īstenosim iedzīvotāju veselības veicināšanas programmu, kas ietvers

veselīga uztura, dzīves vides, kustību un sporta aktivitātes.
Esi aktīvs!
Palielināsim sporta infrastruktūras pieejamību, izbūvējot sporta laukumus un stadionu, kā arī pabeidzot izveidot Ķekavas parku, kā arī
Titurgas ezera un Baložu mežaparku.
Nodrošināsim vienlīdzīgu pieeju sporta infrastruktūrai komandu
sporta veidiem.
Mūsu prioritāte ir bērnu sports, neatkarīgi no izvēlētā sporta veida.
Palielināsim finansējumu sportam, īpašu uzmanību veltot komandu
sporta veidiem un tautas sporta pasākumiem!

POLITISKĀ PARTIJA „KPV LV”
KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība

Darbavieta, ieņemamais amats

1.

Jānis Liepiņš

1980

Ķekavas vidusskola, vispārējā vidējā izglītība (1998)

SIA „Māresti”, valdes vadītājs

2.

Dzintars Eduards Tetters

1971

VEF tehniskā arodskola, montieris/kontrolieris (1989)

Lilitas Tetteres uzņēmums, tirdzniecības speciālists

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
„Pildi pienākumus, Dome”
Četras prioritātes:
Tava NAUDA
Pašvaldībai ir pienākums kontrolēt un samazināt regulāros maksājumus.

un pretrunīga. Bez jēgas tiek rakts, asfaltēts, betonēts, atkal rakts,
atkal betonēts.
Taču politiskajai elitei ir kontrole pār plašsaziņas līdzekļiem, kas
publiskajā telpa neielaiž jaunas idejas un cilvēkus. Politiskā partija
„KPV LV” piedāvā izvēli un aicina balsot par saimnieciskiem un
atbildīgiem cilvēkiem politikā.

Tava DROŠĪBA
Pašvaldībai ir pienākums rūpēties par tiem, kuri paši par sevi
rūpēties nevar. Pašvaldībai ir jābūt taupīgai un ietaupītie līdzekļi
jāiegulda cilvēkos, nevis betonā un megaprojektos.

Tava NĀKOTNE
Pašvaldībai ir pienākums rūpīgi plānot ilgtermiņa attīstību, iesaistīt lēmumu pieņemšanā nodokļu maksātājus. Plānošana ir jāpadara vienkārša un saprotama.

Tava NAUDA
Nodokļu maksātājam ir tiesības zināt, kā veidojas regulāro maksājumu tarifi, kāpēc tie tiek paaugstināti? Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu skaidrots, kas tiek darīts, lai regulārie maksājumi samazinātos ‒ tāpēc mums jārada visi priekšnosacījumi,
lai tiktu izanalizēti un, galvenais, jebkuram Ķekavas iedzīvotājam
izskaidroti gan NĪN apjoms, gan komunālo maksājumu tarifi. Domei jāveido regulāro maksājumu skaidrojumi, salīdzinot izmaksas
ar citiem Latvijas novadiem. Domei jāplāno rīcība, kā pašvaldības
iespēju robežās maksājumus mazināt. Tas padarīs Ķekavas novadu
par finansiāli izdevīgu dzīvesvietu ar iedzīvotājam kalpojošu Domi,
kur pašvaldības uzņēmumiem primārais būs pakalpojumu sniegšana, nevis peļņas gūšana. Pašvaldība nav privātais sektors, kur uzņēmuma bilance, nevis iedzīvotāju ērtības un pēc iespējas zemāki
komunālie maksājumi, ir galvenais darbības kritērijs.

Politiskā elite ir pierādījusi, ka tā nav spējīga pildīt savus pienākumus. Regulāro maksājumu nekontrolēts pieaugums ir kļuvis par
nepanesamu slogu nodokļu maksātājiem. Tiek plānoti izšķērdīgi
megaprojekti, bet zemās algas netiek palielinātas, trūkst līdzekļu sociālās spriedzes mazināšanai, maznodrošināto un sociāli
atstumto atbalstam. Nodokļu maksātājiem nav informācijas par
pakalpojumu patiesajām izmaksām, nav pilnas informācijas par
jaunām prasībām un iespējām. Pašvaldības attīstība ir haotiska

Tava DROŠĪBA
Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt taupības pasākumu ieviešanu, lai iegūtu jaunus līdzekļus zemo algu palielināšanai un
citiem sociālās jomas uzlabojumiem.
Tāpēc mēs veiksim auditus esošajās pašvaldības struktūrās un
pašvaldības uzņēmumos. Sāksim ar auditu par līdzekļu izlietojumu Pļavniekkalna sākumskolas projektā, kā arī nekustamā īpašuma iegādes afērā. Ja tiks pierādīta nodokļu maksātāju naudas

Tava INFORMĀCIJA
Pašvaldībai ir pienākums sniegt pilnu un saprotamu informāciju
par patiesajām pakalpojumu izmaksām un iespējām. Pašvaldībai
ir jānodrošina, lai nodokļu maksātājs var bez starpniekiem saprast pašvaldības darbu un prasības.

nelietderīga izmantošana, mēs pieprasīsim atbildību (kriminālu
un finansiālu) no attiecīgajām amatpersonām. Viens no iedzīvotāju uzticības stūrakmeņiem ir tiesiskā paļāvība un pārliecība,
ka pašvaldības īpašuma izsaimniekošana nepaliek nesodīta. Par
attiecīgo auditu norisi regulāri tiks informēti iedzīvotāji.
Tava INFORMĀCIJA
Nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt pilnu informāciju par pakalpojumu izmaksām.
Tādēļ mēs izveidosim Ķekavas novada iedzīvotāju informācijas
aprites sistēmu, kur pieļaujamais „gaidīšanas” laiks tiktu samazināts. Klientu apkalpošanas centrā tiks izveidota publiski pieejama
elektroniskās datubāzes sistēma, lai Ķekavas iedzīvotāji varētu
saņemt nepieciešamo dokumentāciju konkrētos termiņos, neatkarīgi no dotā brīža rindas vai ierēdņu noslodzes.
Tava NĀKOTNE!!!
Nodokļu maksātājam ir tiesības piedalīties savas pilsētas un vides
attīstības plānošanā.
Mēs izveidosim jaunu sistēmu, kas noteiks pašvaldības pienākumus veidot iedzīvotāju iesaistes procesus. Regulāri jārīko Ķekavas
novadā deklarēto iedzīvotāju apspriedes ar jautājumu iztirzāšanu,
skaidrojumiem un balsošanu attiecīgo lēmumu apstiprināšanai (vai neapstiprināšanai). Šis process jāveic pirms Domes lēmumu pieņemšanas, tādā veidā iegūstot reālu mandātu rīcībai.
Lai katrs Ķekavas novadā dzīvojošais justu un apzinātos sevi kā
daļu no sabiedrības, kura nosaka savu nākotni. Šāda iedzīvotāju iesaistes prakse nodrošinās, lai katra iedzīvotāja, kurš pašvaldības pakalpojumus apmaksā no saviem nodokļiem, viedoklis
ir uzklausīts un ņemts vērā ne tikai pirmsvēlēšanu propagandā,
bet ikdienā.

„NO SIRDS LATVIJAI”
KANDIDĀTU SARAKSTS

Dzimšanas
Izglītība
gads
Latvijas Republikāniskais Neklātienes Lauksaimniecības tehnikums,
1944
zootehnika (1968)

Nr.

Vārds, uzvārds

1.

Pēteris Geks

2.

Ingus Fjodorovs

1996

3.
4.
5.
6.

Jānis Šnepsts
Marija Adamova
Jānis Ābele
Jānis Teivāns

1939
1956
1976
1974

7.

Gunārs Upelnieks

1959

8.
9.
10.
11.

Valdis Ozols
Kristīne Boļše
Līga Tumaša
Renāte Priedīte

1944
1970
1978
1977

12.

Dzintra Maļinovska

1944

Pamatdarbavieta, ieņemamais amats

13.

Džesika Brikule

1993

SIA „Co Priedes”, valdes priekšsēdētājs;
Ķekavas novada dome, deputāts
Latvijas Republikas Saeima, deputāta palīgs;
Ķekavas vidusskola, vidējā izglītība (2015)
Ķekavas jauniešu padome, valdes loceklis;
Alberta koledža, students
Rīgas Elektromehāniskais tehnikums, inženieris – elektriķis (1967)
Ķekavas novada pašvaldība, inženierkomunikāciju speciālists
Daugavpils Universitāte, sabiedrības un valsts iestāžu vadības maģistrs (2008) Ķekavas vidusskola, ārsta palīgs
Latvijas Universitāte, starptautiskā ekonomika (1999)
SIA „NP Properties”, darījumu vadītājs
Rīgas Tirdzniecības tehnikums, vidējā speciālā (1991)
SIA „NPro”, valdes loceklis
Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un
Students
nekustamā īpašuma vadīšanā (2017)
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, agronomija (1970)
Biedrība „Doles saviesīgā biedrība”, biedrības vadītājs
Latvijas Universitāte, ekonomikas kvalifikācija grāmatvedībā (2000)
SIA „Co Priedes”, galvenā grāmatvede
Rīgas Tehniskā universitāte, uzņēmējdarbība un vadība (2010)
SIA „Basika”, biroja administratore
Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un zemju zinātnes fakultāte (2000)
SIA „Serere”, jurists – konsults
Biedrība „Polārblāzma”, padomes locekle;
Ļeņingradas Montāžas tehnikums, mērinstrumentu speciālists (1964);
organizētāja, tematisko kultūras pasākumu organizētāja sabiedriskā
Latvijas PSR Tautas saimniecības padome, ražošanas tehniskās
kārtā, pensionāre
apmācības pasniedzēja (1965)
Bulduru Dārzkopības tehnikums, vidējā speciālā (2015)
SIA „Pārdosim.lv”, klientu attīstības speciāliste

14.

Jānis Tukmanis

1967

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Agronomijas fakultāte (1992)

AS „Putnu fabrika „Ķekava””, Iepirkumu daļa

15.

Inga Suvorova

1980

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, pedagoģija (2005)

SIA „Anelada”, valdes locekle

16.

Nauris Veļķeris

1985

Baltijas Starptautiskā akadēmija, jurists – konsults (2008)

SIA „Inbank līzings”, kredītpiedziņas speciālists

17.

Kārlis Kronbergs

1990

18.

Vaira Kumermane

1979

19.

Dace Rūsiņa

1972

Ķekavas vidusskola, vidējā izglītība (2008)
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, maģistra grāds sporta vadībā
(2017)
Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte (2001)

SIA „Scient”, valdes loceklis
Ķekavas novada sporta skola, vieglatlētikas trenere;
PII „Vāverīte”, sorta skolotāja
Sia „Co Priedes”, realizācijas grāmatvede

20.

Inga Barkova

1973

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistrs vadībzinībās (2003)

Sia „AB rēķinvedis”, valdes locekle
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MĒS PAR GODĪGUMU, ATKLĀTĪBU, ATBILDĪBU,
LIKUMĪBU, SADARBĪBU
Mēs atdalīsim pašvaldības lēmējvaru no izpildvaras.
Mēs samazināsim administratīvos izdevumus un birokrātiju.
Mēs nodrošināsim caurskatāmu pašvaldības darbu un vienotu
procesu plānošanu.
Mēs noteiksim augstāku līmeni sociālajai palīdzībai, atbalstu
veselības aprūpei un skolēniem, prasīsim komunālās saimniecības
atbildību, īstenosim efektīvākus sabiedrības drošības pasākumus,
paaugstināsim infrastruktūras projektu, izglītības un kultūras
pasākumu finansējumu, atbalstīsim jauno uzņēmēju ienākšanu Ķekavas novadā, samazināsim pašvaldības administratīvās
izmaksas un novērsīsim līdzšinējās novada Domes vadības bezatbildību.
MĒS APŅEMAMIES
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBA
1. Ieviest ilgtermiņa atbalsta programmas invalīdiem un ģimenēm
neatkarīgi no bērnu skaita.
2. Piešķirt pensionāriem veselības aprūpei 50 eiro gadā.
3. Piedāvāt stipendijas jaunajiem speciālistiem.
4. Uzcelt dzīvokļu māju novada maznodrošinātajām ģimenēm.

IZGLĪTĪBA ‒ KULTŪRA
1. Nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē ikvienam
bērnam.
2. Ieviest skolēnu bezmaksas ēdināšanu līdz 6. klasei.
3. Atbalstīt tehniskās jaunrades attīstīšanu Baložos, Daugmalē,
Ķekavā.
4. Veicināt finanšu atbalsta programmas kultūras pasākumiem,
pašdarbības kolektīvu darbībai.
5. Pārskatīt un uzlabot Jauniešu iniciatīvu centra (JIC) mērķus un
izvirzītos uzdevumus.
SABIEDRĪBAS DROŠĪBA
1. Nodrošināt policistu ikdienas patrulēšanu apdzīvotās vietās.
2. Iedzīvotāju drošībai un policijas operatīvākai reaģēšanai
nepieciešamākajās vietās izvietot video novērošanas kameras.
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
1. Izskaust to, ka par parādniekiem maksā pārējie daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju iedzīvotāji.
2. Samazināt kanalizācijas pakalpojumu izmaksas, novēršot lietus
ūdens ieplūšanu kanalizācijas sistēmā.
3. Neiekļaut rēķinos maksu par pašvaldībām piederošu iekšpagalmu un ielu uzturēšanu.
4. Novērst piegādātās siltumenerģijas atšķirīgās izmaksas.

5. Izvērtēt „Ķekavas nami” valdes profesionalitāti un labas
pārvaldības principu ievērošanu.
INFRASTRUKTŪRA – VIDE
1. Palielināt finansējumu novada ceļu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu seguma atjaunošanai un ielu atjaunošanai
Odukalnā, Vimbukrogā, Krogsilā, Alejās, Katlakalnā, Loreķos,
Silakrogā, Bērzmentē, Ķekavā.
2. Turpināt piesaistīt ES līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes paaugstināšanai.
3. Izbūvēt veloceliņu no Ķekavas sporta kluba uz Baložiem un
Valdlaučiem.
4. Īstenot mūsdienīgu aktīvas atpūtas parka izveidi, ar pastaigu, skrējēju, nūjotāju, soļotāju, riteņbraucēju celiņiem, bērnu,
volejbola un sporta trenažieru laukumiem.
5. Izveidot īpašas teritorijas ar modernu infrastruktūru (platforma lielām ražošanas jaudām ‒ elektrība, gāze, ūdens, kanalizācija)
ražošanas uzņēmumiem un to saistītajiem biznesiem, nodrošināt
zemākas uzņēmējdarbības uzsākšanas izmaksas un NĪN atlaides.
6. Izmantot ES fondus un AS „Latvijas valsts meži” atbalstu mežu
un Daugavas krastu tīrības uzturēšanai un atpūtas infrastruktūras
izveidošanai – veicinot ekotūrismu Ķekavas novadā.
7. Sakārtot notekgrāvju un meliorāciju sistēmas ‒ mazinot
pārpurvošanās ietekmi uz vidi.

NACIONĀLĀ APVIENĪBA „VISU LATVIJAI!”‒„TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK”
KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Izglītība

Darbavieta, ieņemamais amats
Ķekavas novada pašvaldība, domes deputāte;
SIA „Daumalas”, valdes locekle; SIA „Steffensen”, valdes locekle;
SIA „Likkelet”, prokūriste;
SIA „Transcom Worldwide Latvia”, Klientu pakalpojumu daļas pārstāve;
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Ķekavas novada
nodaļas vadītāja; biedrība „Par Ķekavu”, valdes locekle
SIA „PBS”, valdes priekšsēdētāja

1.

Ieva Arnte

1978

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte,
sabiedrības vadība, sociālo zinātņu maģistrs (2004)

2.

Kristīne Legzdiņa

1979

Jorkas Universitāte, uzņēmējdarbības vadība (2017)

3.

Kristaps Ceļmalnieks

1987

Latvijas Kultūras akadēmija, laikmetīgās dejas horeogrāfs (2011)

4.

Aivars Purvlīcis

1980

5.

Reinis Priede

1976

6.

Dainis Locāns

1971

7.

Ilze Avišāne

1976

8.

Biruta Arnte

1948

9.

Kaspars Klentaks

1972

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža, kadets
Ķekavas novada pašvaldība, jurists;
Latvijas Policijas akadēmija, tiesību zinātnes (2004)
SIA „Alternative Investments”, valdes loceklis
17. Mākslas mēbeļu arodskola, mēbeļu galdnieks (1996)
„Mini”, namdaris
Latvijas Biznesa konsultantu asociācija, valdes loceklis, izpilddirektors;
Banku augstskola, uzņēmējdarbības vadīšana, maģistrs (2006 )
SIA „Biznesam.lv”, valdes loceklis
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, biotehnologs (2015); PII „Bitīte”, skolotāja palīgs;
Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātņu maģistrs ķīmijā (2005) SIA „Bio Re”, laborante
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, ekonomikas doktores
Pensionāre
zinātniskais grāds (1996)
Aizkraukles arodvidusskola, galdnieks (1990)
ZS „Virškalni”, galvenais dārznieks

10.

Atis Holms

1987

Iļģuciema vidusskola, vidējā izglītība (2006)

SIA „AD Production”, projektu vadītājs

11.

Anna Grāvīte

1986

Rīgas 2. vidusskola, vidējā izglītība (2005)

Pašnodarbinātā

12.

Renārs Ozoliņš

1998

Ķekavas vidusskola, pamatizglītība (2014)

Ķekavas vidusskola, 12. klases skolnieks

13.

Artūrs Harijs Jansons

1998

Ķekavas vidusskola, pamatizglītība (2014)

Ķekavas vidusskola, 12. klases skolnieks

14.

Rūdolfs Vents

1982

Komercskola „Turība”, biznesa vadība (2000)

SIA „Freshcar”, direktors

15.

Vineta Dzelme

1969

Rīgas Stila un Modes arodskola, frizieris – stilists (1989)

16.

Rihardo Kadiķis

1979

Baltijas Biznesa koledža, uzņēmējdarbības vadība (2006)

SIA „AVG 8”, friziere – administratore
SIA „Granly Technology”, valdes loceklis;
SIA „Nifco Plast”, komercdirektors

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
JAUNU
PRINCIPU
IEDIBINĀŠANA
PAŠVALDĪBAS
PĀRVALDĪBĀ.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VEICINĀŠANA,
INVESTĪCIJU
PIESAISTE UN INFRASTRUKTŪRA.
IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE.
ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM UN SENIORIEM
CIEŅPILNĀM VECUMDIENĀM.

• „slaucamā govs”, kad negodprātīgas amatpersonas ņem no kopējās
kases visu, ko var paņemt.

IEDIBINĀMIE PRINCIPI PAŠVALDĪBAS
PĀRVALDĪBAS JOMĀ
Mēs rīkojamies saskaņā ar labas pārvaldības principiem:
• informācijas atklātība un pieejamība iedzīvotājiem,
• vienlīdzīga attieksme,
• tiesiskā paļāvība, u.c.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA,
INVESTĪCIJU PIESAISTE UN INFRASTRUKTŪRA:
• izstrādāt investīciju piesaistes piedāvājumus lieliem uzņēmumiem
un valsts iestādēm;
• industriālo zonu mērķtiecīga attīstīšana pēc pašvaldības iniciatīvas;
• nodokļu atlaižu vietā piedāvāt uzņēmējiem interesējošās infrastruktūras uzlabošanu;
• šķeldu katlumājas Baložos;
• attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Baložos ar mērķi nākotnē ierobežot izmaksu kāpumu;
• pašvaldības ceļu un ielu asfaltēšana, apgaismošana;
• projektu konkursi privāto ceļu sakārtošanai;
• tiešā sabiedriskā transporta nodrošināšana starp Mellupiem –
Ķekavu – Baložiem;
• drošu gājēju pāreju un labiekārtotu sabiedriskā transporta pieturvietu izveidošana;
• atkritumu apsaimniekošanas jomas sakārtošana;
• „Ķekavas nami”, „Baložu Komunālā saimniecība” un SIA „Ķekavas

Mēs vienmēr iestājamies PAR:
• reģionālu politiku novadā, ņemot vērā atsevišķo administratīvo teritoriju intereses,
• ilgtermiņa budžeta plānošanu,
• racionālu un lietderīgu pašvaldības līdzekļu ieguldīšanu,
• pašvaldības darba efektivitātes uzlabošanu un izpildvaras iekšējās
kontroles sakārtošanu,
• lēmējvaras un izpildvaras nošķirtību.
Mēs uzskatām, ka pašvaldība nedrīkst būt:
• „deputātu darbā iekārtošanas birojs”,

Mēs uzskatām, ka Ķekavas novada iedzīvotāji ir pelnījuši:
• godprātīgu un efektīvu pašvaldības pārvaldību,
• tikt uzklausīti un ņemti vērā,
• gūt pārliecību, ka lēmumi tiek pieņemti sabiedrības interesēs,
• paļauties uz Domes lēmumu konsekvenci un tiesiskumu.

Sadzīves servisa centrs” ‒ modernizēt apsaimniekošanas procesus,
veidojot iedzīvotājiem pieejamu un draudzīgu pakalpojumu
piedāvājumu;
• ilgtspējīga un līdzsvarota teritoriālplānojuma izstrāde.
IZGLĪTĪBAS PIEEJAMĪBA UN KVALITĀTE:
• jauna sākumskola Katlakalnā citā vietā;
• jauns bērnudārzs Titurgā;
• Baložu vidusskolas piebūve un sporta stadions;
• baseina projektēšana un būvniecība pie Baložu vidusskolas – privātā –
publiskā partnerībā;
• ēkas Skolas ielā 2, Ķekavā, pārbūve par Mākslas skolu;
• mūsdienīgu pedagoģijas metožu ieviešana;
• stipendiju programma jaunu pedagogu piesaistei;
• mācību procesu un infrastruktūras modernizēšana;
• celt novada skolu prestižu;
• pāriet uz mācībām valsts valodā bērnudārzā „Avotiņš” un Baložu
vidusskolā.
ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM UN SENIORIEM
CIEŅPILNĀM VECUMDIENĀM:
• brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem bērnudārzos;
• pašvaldības līdzfinansējums 5.‒9.klašu skolēnu pusdienām;
• pašvaldības līdzfinansējums 5‒6 gadīgo obligātās sagatavošanas
audzēkņu ēdināšanai;
• Jauno ideju centrs Ķekavā – Jaunatnes iniciatīvu centra un NVO
darbībai;
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• Senioru rezidence Plakanciemā gados vecākajiem tuviniekiem un
citiem iedzīvotājiem – publiskā – privātā partnerībā;
• medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana visā novadā.
KULTŪRA:
• Ķekavas novada iedzīvotāju identitātes un vietējā patriotisma stiprināšanas pasākumi Latvijas simtgades svinību ietvaros 2017.‒2019.;
• Odukalna ūdens torņa kā tūrisma objekta attīstība un lielformāta
Latvijas valsts karoga uzstādīšana par godu Latvijas simtgadei;
• Daugmales Tautas nama ēkas pārbūve par pagasta pārvaldi un bibliotēku;

• vienotas atalgojuma sistēmas izveide amatieru kolektīvu vadītājiem
skolās un kultūras centros.
DROŠĪBA:
• skaidrs civilās aizsardzības plāns un atbildīga attieksme pret to;
• sabiedriskās kārtības nodrošināšana, it sevišķi pievēršot uzmanību
drošībai peldvietās un uz ūdens;
• pašvaldības atbalsts Jaunsardzes kustībai.
Mēs varam pierādīt, ka deputāti ir iedzīvotāju pārstāvji – ne kungi,
nedz arī kalpi!

Politiku veidojam mēs paši! Nevajag a priori uzskatīt, ka politika ir
netīra lieta!
Neviens neliek „sasmērēties”, esot deputāta amatā, – tā ir cilvēka paša
izvēle!
Nacionālā apvienība Ķekavas novadā laika pārbaudi ir izturējusi –
kopumā četrus gadus strādājot gan valdošajā koalīcijā, gan opozīcijā!
Tev nav jābalso par „vecajiem vēžiem” tajās pašās vai citās partijās!
Tev nav jābalso arī par nezināmo „kaķi maisā”!
NACIONĀLĀ APVIENĪBA ‒ tā ir DROŠĀKĀ IZVĒLE!

POLITISKĀ PARTIJA „REĢIONU ALIANSE”
KANDIDĀTU SARAKSTS
Nr.
1.

Vārds, uzvārds
Andis Damlics

Dzimšanas
gads
1960

Izglītība
Rīgas Politehniskais institūts, Mehānikas mašīnbūves fakultāte,
Automobiļi un autosaimniecība (1984),

2.

Ilgonis Leišavnieks

1962

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo
zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā (2003)

3.

Arnolds Keisters

1956

Rīgas Juridiskā koledža, Tiesību zinātnes, jurista palīgs (2006)

4.

Juris Krūmiņš

1937

Viļņas Augstākā partijas skola (1974)

5.

Jānis Ābols

1980

6.

Juris Aperāns

1954

7.

Andris Jēkabsons

1963

Rīgas Stradiņa universitāte, Politikas zinātnes bakalaura programma
(2002)
Rīgas Tehniskā koledža, Autotransporta fakultāte, autotransporta
ekspluatācijas un remonta speciālists (2007)
Kandavas lauksaimniecības tehnikums, lauksaimniecības tehniķis
mehāniķis (1982)
Rīgas Politehniskais institūts, Mehānikas mašīnbūves fakultāte,
Automobiļi un autosaimniecība (1986)
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, profesionālā augstākā
izglītība, izglītības un sporta darba menedžera,
florbola vecākā trenera kvalifikācija (2011)

8.

Zandis Līdaks

1962

9.

Ints Vancāns

1963

10.

Baiba Jurisone

1960

11.

Ēriks Spuravs

1958

12.

Irēna Putāne

1960

13.

Jānis Dinne

1973

Latvijas Universitāte, jurists (1996)

14.

Ināra Rumbina

1958

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte, Kultūras un mākslas
vēstures skolotāju profesionālo studiju programma (2000)

15.

Uldis Bautris

1953

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, trenera C kategorija (2006)

16.

Iļja Kolesnikovs

1982

17.

Kaspars Aleksandrs
Bukelis

1990

18.

Gita Orste

1974

19.

Ilmārs Bērziņš

1952

20.

Ilmārs Krūze

1954

Latvijas Universitāte, pedagoģijas maģistra grāds (1998)
Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte,
Celtniecības ekonomika (1983)
Latvijas Universitāte, Finanšu un tirdzniecības fakultāte,
Grāmatvedība (1982)

Darbavieta, ieņemamais amats
Ķekavas novada dome, domes priekšsēdētājs
Ķekavas novada dome, deputāts, Attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta
komitejas priekšsēdētājs; Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale”, direktors;
biedrība „Turies, Ķekava!”, valdes priekšsēdētājs
SIA „Ķekavas nami”, jurista palīgs; Ķekavas novada dome, deputāts, Īpašumu
un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Ķekavas novada dome, domes priekšsēdētāja vietnieks;
pensionāru biedrība „Polārblāzma”, valdes loceklis
Pašnodarbinātais
SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs”, valdes loceklis
Ķekavas novada pašvaldība, Saimniecības daļas vadītājs
SIA „Rīgas satiksme”, transporta līdzekļu tehniskās kontroles inspektors;
Ķekavas vidusskola, skolotājs
Ķekavas vidusskola, 3.–4. klašu sporta skolotājs, interešu izglītība – florbola
pulciņa vadītājs; florbola klubs „Ķekavas Bulldogs”, valdes loceklis
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Avotiņš”, iestādes
vadītāja
Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „ALFA GK”, valdes priekšsēdētājs
SIA „Jāņezers”, veikala „ELVI” vadītāja
SIA „Baltic Network Construction”, valdes loceklis;
SIA „Sapphirus”, direktors
Ķekavas novadpētniecības muzejs, muzeja vadītāja
Regbija klubs „Miesnieki” un Baltijas regbija klubu savienība, valdes priekšsēdētājs;
Latvijas Regbija federācija, tehniskais direktors;
Latvijas regbija 7 izlases treneris;
Ķekavas novada sporta skola, treneris

Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju
SIA „Alikon”, valdes priekšsēdētājs
fakultāte (2004)
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Ekonomikas program- SIA „Amserv Motors”, tirdzniecības konsultants;
ma (2013)
SIA „BK Vektors”, valdes loceklis
PII „Bitīte”, sporta skolotāja;
Latvijas Universitāte, izglītības zinātņu maģistra grāds, B kategorijas
privātskola „Gasmas tilts 97”, sporta skolotāja;
sporta speciālists – treneris florbolā (2008)
florbola klubs „Ķekavas Bulldogs”, trenere
Rīgas 17. profesionāli tehniskā mēbeļu mākslas vidusskola, mēbeļu
Privātuzņēmējs
galdnieks (1968)
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Mežsaimniecības fakultāte,
Ķekavas novada pašvaldība, mežkopības un meliorācijas speciālists
augstākās kvalifikācijas mežzinis (2004)

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
„Reģionu alianse” ir centrisks politisks spēks, ko izveidojuši pieredzējuši
Pierīgas pašvaldību vadītāji kā alternatīvu lielajām varas partijām. „Reģionu alianse” ir partija, kas aizstāv reģionu intereses visā Latvijā. Mēs
zinām Ķekavas novada iedzīvotāju problēmas un vajadzības un spējam piedāvāt vislabākos risinājumus. Mēs nedodam tukšus solījumus,
un mūsu vārdus apliecina mūsu darbi. Mūsu spēks ir mūsu pieredzē,
profesionālos un zinošos cilvēkos, kas prot savu darbu. Mēs esam ikdienā pieejami ikvienam novada iedzīvotājam un gatavi uzklausīt ikviena
viedokli. Mēs iestājamies par līdzsvarotu Ķekavas novada attīstību visās
apkaimēs un veidojam Ķekavas novadu kā vietu, kur ērti dzīvot, mācīties un strādāt. Mūsu pamatprincipi – godīgums, atklātība un profesionalitāte, bet pamatvērtība – Ķekavas novada iedzīvotāji!
Mūsu sešas prioritātes nākamajam pašvaldības darba ciklam
• Izglītības kvalitātes, iespēju un pieejamības pilnveidošana.
• Infrastruktūras uzlabošana.
• Sociālā drošība un veselība.
• Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi iedzīvotājiem.
• Pašvaldības darba pilnveidošana.
• Atpūtas un sporta infrastruktūras uzlabošana.
Mūsu piedāvājums Ķekavas novada iedzīvotājiem
IZGLĪTĪBA, SPORTS UN JAUNATNES LIETAS
Īstenot Pļavniekkalna sākumskolas rekonstrukciju līdz Latvijas Republikas simtgadei.
Uzsākt Baložu vidusskolas paplašināšanu ar ES atbalstu jau 2018. gadā.
Izveidot bērnudārzu un sākumskolu Baložu pilsētas Titurgā 2021. gadā.
Turpināt pašvaldības finansiālu atbalstu bērniem, kuriem nav vietas
pašvaldības bērnudārzos.

Labiekārtot sporta laukumu pie Daugmales pamatskolas 2019. gadā.
Piešķirt stipendijas un kreditēt pedagogu izglītību.
Pilnveidot skolēnu pārvadājumu pakalpojumus.
Izveidot jauniešu iniciatīvas centrus Baložos un Daugmalē.
Turpināt atbalstu sportam un veselīgam dzīvesveidam.
Attīstīt tehnisko jaunradi novadā.
Atbalstīt bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātību un atpūtas nometnes.
INFRASTRUKTŪRA
Izstrādāt apdzīvoto vietu maģistrālo ielu, tai skaitā privāto ielu, sakārtošanas programmu (apgaismojums, gājēju ietves, asfaltētas ielas) līdz
2019. gadam un īstenot to līdz 2024. gadam.
Sadarbībā ar Satiksmes ministriju uzlabot gājēju un velobraucēju drošību visos valsts nozīmes autoceļos Ķekavas novada teritorijā.
Izveidot pašvaldības siltuma ražotnes Baložu pilsētā līdz 2018. gada apkures sezonai.
Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu īpaši atbalstāmajām iedzīvotāju grupām pieslēgumiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem.
Izveidot novada teritorijā šķiroto un lielgabarīta atkritumu laukumus.
SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE
Izstrādāt godīgu NĪN nodokļu atlaižu sistēmu iedzīvotājiem.
Izveidot senioru dienas centrus novadā.
Pilnveidot pašvaldības atbalstu jaunajām un daudzbērnu ģimenēm.
Uzlabot ģimenes ārstu pieejamību novada iedzīvotājiem.
Nodrošināt speciālo transportu pacientiem un senioriem.
PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE UN SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
Paaugstināt iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti pašvaldības iestādēs un
pilnveidot komunikāciju ar iedzīvotājiem.
Reorganizēt Būvvaldes un Telpiskās plānošanas daļu darbu.

Ieviest pašvaldības institūciju personāla darba izvērtēšanas un motivācijas sistēmu.
Pilnveidot pašvaldības policijas darbu, uzlabojot tehnisko aprīkojumu un atalgojuma sistēmu.
ATPŪTAS UN SPORTA INFRASTRUKTŪRA
Atbalstīt Ķekavas upes parka, Titurgas ezera parka un Baložu pilsētas mežaparka izveidi.
Izveidot sporta aktivitāšu taku gar Ostvalda kanālu, savienojot Baložu pilsētu ar Ķekavu.
Īstenot Ķekavas stadiona izbūves projektu līdz 2021. gadam.
Attīstīt veloceliņu tīklu Ķekava‒Valdlauči un gar A7 šoseju no Ķekavas līdz Rīgai.
Labiekārtot pagalmus, sporta un rotaļu laukumus apdzīvotās vietās.
Nodrošināt pieeju ūdenstilpnēm, līdz 2020. gadam īstenojot Ķekavas upes parka projektu un izveidojot atpūtas vietas pie Daugavas.
Īstenot „soliņu programmu” visā novada teritorijā.
KULTŪRVIDE
Izveidot vienotu Ķekavas novada vizuālo identitāti un tēlu.
Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu darbību un pilnveidi.
Organizēt sadraudzības pilsētu kultūras festivālus Ķekavas novadā.
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Ieviest mazā biznesa atbalsta programmu ar pašvaldības finansējumu jaunajiem uzņēmējiem.
Atbalstīt tūrisma uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidi, tai skaitā sadarbībā ar Salaspils novadu izbūvējot gājēju tiltu uz Doles salu.
Izstrādāt NĪN atvieglojumu programmu uzņēmējiem.
Veicināt pašvaldības dialogu un sadarbību ar uzņēmējiem.

