
Labdien, kaimiņ!
Tieši tā! Mēs, Ķekavas novada iedzī-

votāji, visi esam kaimiņi. Mēs braucam 
pa tām pašām ielām, mūsu bērni mā-
cās vienā skolā, bet mūsu vecākiem ir 
vienādas iespējas saņemt aprūpi, un, 
kā jau labiem kaimiņiem pienākas, mēs 
rūpējamies viens par otru.

Mūsu ceļš politikā sākās ar aktīvu ie-
saistīšanos Pļavniekkalna sākumsko-
las glābšanas procesā. Tieši tas ļāva 
satikties aktīviem, gudriem, uz novada 
nākotni vērstiem cilvēkiem, kuri izvei-
doja Jaunās konservatīvās partijas Ķe-
kavas nodaļu. 

Mēs uzskatām, ka vislabāk kaut ko 

var mainīt, darbojoties pašiem, darbo-
joties tepat novadā – īsāk sakot, no iek-
šienes. Lai labāk saprastu iedzīvotāju 
vajadzības, mēs regulāri rīkojam ideju 
brokastis, ko novada iedzīvotāji aktīvi 
apmeklē, ļaujot mums uzzināt gan par 
mums visiem būtiskām problēmām, gan 
daloties ar idejām, kas palīdzēs nodroši-
nāt labāku dzīvi Ķekavas novadā.

Mums visiem kopā izdosies izveidot 
mūsdienīgu, sakoptu un skaistu Ķekavas 
novadu!

Patiesi jūsu,
Jaunās Konservatīvās partijas

Ķekavas nodaļa

ATMODA ĶEKAVĀ

Ne vienam vien mūsu kandi-
dātam ir jautāts: nu, kas jums 
tajā politikā pazudis? Tāpēc 
mēs izstāstīsim savu stāstu. 
Par to, kā cilvēki cīnījās par 
savu lietu. Par to, kā cilvēki 
apvienojās viena mērķa la-
bad. Par to, kā cilvēki saprata 
– viss ir mūsu pašu rokās.

J A U N Ā S  K O N S E R V A T Ī V Ā S  P A R T I J A S  Ķ E K A V A S  N O D A Ļ A S  I Z D E V U M S

M ūsu Ķekavas no-
vads tiek uzskatīts 
par vienu no bagā-
tākajiem, attīstītā-

kajiem visā valstī. Jā, statistika 
un “sausi skaitļi” liecina par 
labu šim apgalvojumam. Tomēr 
realitāte, kas redzama ikkatram 
domājošam ķekavniekam, ir 
mazliet cita. Mūsu novads un tā 
pārvalde ir ārkārtīgi sadrumsta-
lota. Ir vajadzīgi vienojoši princi-
pi, idejas un attīstības vīzija, kas 
spēs mūs visus apvienot novada 
nākotnes labā. Bet to varam pa-
nākt tikai visi kopā, apvienojot 
spēkus.
Tā vietā, lai novada apkaimes 
apskaustu viena otra par citā 
vietā piešķirtu lielāku līdzekļu 
apjomu vai uzlūkotu kaimiņu 
ciemu kā traucēkli savas infra-
struktūras attīstībai, nākotnē 
mums jāraugās kā vienam vese-
lumam, kas tiek attīstīts pakā-
peniski un līdzvērtīgi, veidojot 
dinamiskas “attīstības” saliņas, 
kurām augot tiks nosegta visa 
novada teritorija.
Ķekavas novadā ir daudz ie-
dzīvotājiem ārkārtīgi aktuālu 
jautājumu, pie kā mēs, Jaunā 
konservatīvā partija, strādāsim. 
Mūsu prioritāte infrastruktūras 
sakārtošanā ir ceļu stāvokļa 
uzlabošana, daudzdzīvokļu pa-
galmu labiekārtošana un pie 
tiem nepieciešamo autostāvvie-
tu izveidošana. Iespējami ātri 
izstrādāsim skaidrus un sapro-
tamus kritērijus, nosakot, kādā 
secībā projekti tiks realizēti, 
lai ikviens varētu saprast, kad 
pienāks viņam tuvās teritorijas 
kārta. Tāpat mēs mazināsim sa-
strēgumus un dzīvosim sev un 
videi draudzīgāk, beidzot panā-
kot jau daudzkārt pārrunātā ve-
loceliņa Ķekava – Rīga projekta 
realizāciju. Mēs ieinteresēsim 
uzņēmējus īstenot upes tramva-
ja līnijas izveidi, kas ļautu Rīgas 
centrā nokļūt ērti un bez sastrē-
gumiem.
Ķekavas novada skolām ir gan 
mācību spēku, gan zinošu un 
varošu vecāku potenciāls. Iz-
veidojot novada izglītības pado-
mi, mēs nodrošināsim vienotu, 
mērķtiecīgu un vecāku piepra-
sījumam atbilstošāku izglītī-
bas iespēju piedāvājumu. Tajā 
skaitā mēs atbalstīsim un vei-

NEILS KALNIŅŠ,
Jaunās konservatīvās partijas 
Ķekavas novada saraksta līderis

Ja runājam par 
Jaunās Konser-
vatīvās partijas 
Ķekavas nodaļu, 

tad varu teikt vienu – esmu par 
to patiesi sajūsmināts, iedves-
mojoties no nodaļas cilvēku 
gudrības, drosmes, mākas sa-
darboties ar visiem un darba 
spara. “Politiķi nav netīrāki kā 
tauta, ja ir atļauts dibināt opozī-
cijas partiju,” rakstīja Juris Ru-
benis un Māris Subačs grāmatā 
“Domas un līdzības”. Tieši tas 
2014. gadā iedvesmoja 225 vien-
kāršus Latvijas pilsoņus nodibi-
nāt Jauno Konservatīvo partiju.

“Valsti vada tie, kas rada ide-
ju,” rakstīts šai pašā grāmatā. 
Domāju, ka tieši tā radās Pļav-cināsim alternatīvās izglītības 

iespēju nodrošināšanu novadā, 
kā arī pakāpeniski nodrošinā-
sim pašvaldības finansējumu 
aizvien plašākam interešu izglī-
tības piedāvājumam jau pirms-
skolā. Turpināsim attīstīt 
tehnisko jaunradi, nodrošinot ik-
katrā skolā vismaz vienas šādas 
programmas realizāciju.
Dzīvojot skaistā vidē un jēgpilni 
pavadot laiku, cilvēks kļūst lai-
mīgāks, tāpēc mums ir svarīgi, 
lai tiktu iekārtotas bērnu aktī-
vās atpūtas un izklaides vietas, 
tiktu izbūvēts starptautiskajiem 
standartiem atbilstošs sporta 
stadions un izveidotas aina-
viski skaistas pastaigu takas. 
Mūsu komanda rūpēsies par 
jau iesākto projektu saprātīgu 
un lietderīgu turpmāko pārval-
dību un jaunu ideju realizāciju. 
Ne velti mūsu kopīgajās “ideju 
brokastīs” esam uzklausījuši 
novadnieku viedokli, idejas un 
vēlmes.
Tomēr, lai visu iepriekš uzskai-
tīto paveiktu, mums ir nepiecie-
šama ikkatra novada iedzīvotāja 
iesaistīšanās. Mēs ieviesīsim 
pārmaiņas Ķekavā, iedibinot sa-
skarsmes kultūru, kas stiprinās 
iedzīvotāju vēlmi tikties un dis-
kutēt ar domes un pašvaldības 
pārstāvjiem. Kā? Mēs prasīsim 
jūsu viedokli un ņemsim to vērā. 
Mēs sniegsim vispusīgu infor-
māciju ar politiski neatkarīgas 
novada avīzes starpniecību un 
tiksimies personīgi vismaz reizi 
četros mēnešos.
Aicinām arī tevi nepalikt malā 
un piedalīties labāka Ķekavas 
novada veidošanā!

JĀNIS BORDĀNS,
Jaunās konservatīvās partijas dibinātājs

niekkalna sākumskolas vecāku 
ideja par to, ka Ķekavas novada 
intereses jāaizstāv pašiem no-
vada iedzīvotājiem, un nav jāļauj 
zagļiem iedzīvoties uz mūsu 
bērnu rēķina. Šāda gara līdzība 
bija pamats mūsu – domubied-
ru – sadarbībai. Sadarbībai, kas 
ir vērsta uz nākotni.

Būt atbildīgiem par savu ģi-
meni un visu pašvaldību, kā arī 
drosmīgi un profesionāli realizēt 
idejas – tādu esmu iepazinis Ne-
ilu Kalniņu un visu viņa vadīto 
JKP Ķekavas nodaļu. Tie ir cil-
vēki, kas jau pavisam drīz spēs 
pierādīt darbos savu spēku un 
degsmi. Un sākumā vadīs mūsu 
pašvaldības, bet vēlāk visu val-
sti. Tie ir cilvēki, kuriem es droši 

varu uzticēt savu nodokļu nau-
du, pašvaldības mantu un rūpes 
par savu bērnu audzināšanu par 
krietniem cilvēkiem. Tā ir šodie-
nas un nākotnes komanda, kurā 
mājo patiesu cilvēku gars ar 21. 
gadsimtam atbilstošām idejām 
un prasmi tās īstenot.

VISS SĀKĀS AR PĻAVNIEKKALNA SKOLU...

Viss sākās pirms gada ar 
domes lēmumu par skolas no-
jaukšanas projekta virzīšanu, 
ar vecāku neizpratni par to, ka 
nav izvērtētas alternatīvas, ar 
sabiedrisko apspriešanu, kuras 
rezultātus dome ignorēja. 

Bija cerību pilns posms pēr-
najā vasarā, kad notika darba 
grupas sēdes un tikšanās ar de-
putātiem, kad šķita, ka mūsos ie-
klausās, ka pretējā sarunu galda 
pusē sēž saprātīgi cilvēki, kurus 
ieinteresē mūsu bērnu likteņi. 
Taču jaunais mācību gads atnā-
ca līdz ar aukstu dušu – izrādī-
jās, ka neesam sadzirdēti. Tieši 
otrādi – vecāki tiek uzskatīti par 
īslaicīgiem viesiem savu bērnu 
skolā un tikai ar viesu tiesībām 
viņiem jāsamierinās.

Arī pikets, uz kuru bija iera-
dušies daudzi skolas vecāki, 
neatstāja uz Ķekavas novada 
domes pozīcijas deputātiem ne-
kādu iespaidu. Lēmums nojaukt 
skolu tomēr tika pieņemts. Pļav-
niekkalna sākumskolas vecāku 

padome turpināja cīnīties, šie 
centieni nepalika nepamanī-
ti, un viens pēc otra pie skolas 
padomes sāka vērsties novada 
iedzīvotāji, turklāt katrs ar savu 
problēmu. Pļavniekkalna skola 
bija tikai lavīnas sākums, tikai 
aisberga augšējā daļa, kas palī-
dzēja ieraudzīt, ka problēmu no-
vadā ir daudz vairāk.

Jā, skolas padomes locekļiem 
ātri tapa skaidrs, ka domes pozī-
cijas deputātu cinismam nav ro-
bežu. Mēs sapratām, ka esošie 
Ķekavas domes pozīcijas depu-
tāti nevēlās ieklausīties novada 
iedzīvotājos arī citu jautājumu 
risināšanā un pārmaiņas iespē-
jamas tikai mainot domes sa-
stāvu. Tādēļ daļa no vecākiem 
nolēma iesaistīties politikā, kan-
didējot nākamajās pašvaldību 
vēlēšanās. Lielākā daļa to dara 

no Jaunās Konservatīvās parti-
jas rindām. 

Šobrīd ir pagājis gads. Gads, 
kura laikā tik daudz piedzīvots – 
izcīnītas cīņas, izmēģināti spēki. 
Gads, kura laikā lieliski cilvēki 
ir aptvēruši savas iespējas un 
potenciālu. Gads, kura laikā tik 
daudzi ir sapratuši, ka, lai panāk-
tu taisnības uzvaru, nevar stāvēt 
malā un gaidīt, ka visu atrisinās 
kāds cits. Šis gads ir arī vienojis 
un nesis daudz priecīgu brīžu. Šī 
gada laikā Katlakalns ir pārvēr-
ties un vairs nekad nebūs tāds 
kā agrāk. Tagad pienācis laiks 
mainīties pārējam Ķekavas no-
vadam. Tieši šis gads ļauj mums 
ticēt, ka tas ir iespējams.

Detalizētu stāstu par Pļavniekkalna 
skolas vecāku cīņu ar domes patvaļu un 

ignoranci vari lasīt Facebook – Par labāku 
Pļavniekkalna sākumskolu.
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JĀNIS 
KOPŠTĀLS
Vecums: 33
Ģimenes stāvok-
lis: precējies, 1 
bērns
Izglītība: RTU, 
profesionālais 
maģistrs datorsis-
tēmās
Apkaime: Ķekava
Nodarbošanās: IT speciālists, vecākais prog-
rammētājs
Manas prioritātes:
- attīstīt jauniešu tehniskās izglītības un jaun-
rades iespējas Ķekavas novadā;
- ieviest transporta kompensācijas vecākiem, 
ja viens vecāks ved vairākus bērnus no nova-
da attālākajām daļām uz skolu un ārpussko-
las aktivitātēm;
- veicināt novada zemnieku, amatnieku un 
mājražotāju pārdošanas iespējas labiekārto-
tos tirgus laukumos.

Ķekavā dzīvoju jau no bērnības un man patīk šī 
vieta, kur savas mājas ir atraduši mani vecvecāki 
un vecāki un, protams, arī draugi. Priecājos par ik-
vienu sasniegumu, kur izskan Ķekavas vārds. Ne-
savtīgi un mērķtiecīgi saimniekojot, Ķekava var 
kļūt par novadu, ar kuru lepojas visi tā iedzīvotāji. 
Sabalansējot atbalstu izglītībai un daudzpusīgai 
jaunatnes attīstībai ar vides labiekārtošanu un 
sociāli atbildīgu rīcību, ieliksim pamatus turpmā-
kai novada labklājībai un izaugsmei.

RAIVIS 
STRAUTS
Vecums: 37
Ģimenes stāvoklis: 
precējies, 2 bērni
Izglītība: inženier-
zinātņu maģistra 
grāds transporta un 
satiksmes zinātnē

Ķekava ir novada centrs, kas iedzīvotājiem sniedz plašas iespējas gan ģeo-
grāfiskā novietojuma ziņā, gan daudzveidīgu piedāvājumu izglītības, sporta, 
kultūras, atpūtas un citās jomās. Lai gan ciematu būtībā uz pusēm sadala 
autoceļa A7 intensīvā satiksmes plūsma, mieru no galvaspilsētas kņadas ik-
viens var rast tepat upītes krastos vai savas sakoptās sētas pagalmā. Dau-
dziem bērniem tā ir vide, kur apgūt dzīves pirmos soļus, attīstīt savas spējas 
un talantus. 

Man ir ideāli!

• Salabot Ķekavas centrālās ielas – Gaismas ielu un Nākotnes ielu, uzlabot 
satiksmes drošību Ķekavas centrā un padarīt to ērtu gājējiem, riteņbraucējiem  
un māmiņām ar ratiem.
• Ielu sakārtošana privātmāju rajonos – Odukalnā, Vimbukrogā, Loreķu pļavā.
• Nodrošināt zemākus komunālos maksājumus.
• Ierīkot papildus automašīnu stāvvietas un uzlabot drošību iekšpagalmos.
• Veikt ēku siltināšanu un vizuālā tēla atjaunošanu.
• Zādzību samazināšanai nodrošināt pilnīgu videonovērošanas sistēmas ieviešanu.
• Veikt bērnu laukumiņu un āra sporta aktivitāšu trenažieru uzstādīšanu.

Apkaime: Ķekava, Vimbukrogs 
Nodarbošanās: transports un loģistika, teh-
niskais eksperts – vērtētājs
Manas prioritātes:
- nekavējoties ierosināt pašvaldības izdevu-
mu auditu un piedzīt izsaimniekotos finanšu 
resursus no to izšķērdētājiem;
- atbalstīt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 
vismaz 50%;
- organizēt pašvaldības (t.sk. pašvaldības 
uzņēmumu) iepirkumu izdevīguma un to ap-
mēru izvērtēšanu;
- samērot iepirkumu nepieciešamību ar iespē-
jām un iedzīvotāju vajadzībām.

Izveidosim labāku Ķekavas novadu kopā  ar 
jauniem un mērķtiecīgiem cilvēkiem. 
Ik uz katra soļa mēs redzam, ka ir nepadarīti 
darbi par kuriem jau gadiem runā, bet neviens 
tā arī tos nedara. Neesi vienaldzīgs - 3.jūnijā 
nāc un balso par reālu kārtību, ne tukšām ru-
nām. 

NEILS 
KALNIŅŠ
Vecums: 42
Ģimenes stāvoklis: 
precējies, 3 bērni
Izglītība: uzņēmēj-
darbības vadības 
maģistrs
Apkaime: Ķekava, 
Katlakalns
Nodarbošanās: pašvaldību un uzņēmumu 
attīstības plānošanas eksperts
Kopā ar manu komandu panāksim:
- lai Ķekavas novads kļūtu par kvalitatīvas 
izglītības etalonu Latvijai;
- novada ceļu tīkla sakārtošanu un attīstību, 
izmantojot Eiropas tehnoloģisko un adminis-
tratīvo labāko praksi;
- Ķekavas novada zīmola izveidi, kas vairos tā 
iedzīvotāju patriotismu un privāto investīciju 
piesaisti;
- politiskās kultūras pārmaiņas, kas ļaus 
iedzīvotājiem atgūt ticību un uzticību kvali-

tatīvai novada pārvaldībai, kas darbojas to 
interesēs.

Jau vairāk nekā 20 gadus esmu uzņēmējdar-
bībā, no tiem 14 gadus darbojos kā attīstības 
plānošanas eksperts pašvaldībām un uzņē-
mumiem, bet 11 gadus ar savu ģimeni dzīvoju 
Katlakalnā. Esmu mācījies Latvijā un Vācijā, 
palīdzējis attīstības plānošanā Valmierai, 
Ventspilij un citām pašvaldībām, strādājis 
daudzu uzņēmumu eksporta veicināšanas 
labā. Šobrīd savu uzkrāto profesionālo piere-
dzi vēlos sniegt novadam, kuru esmu iemīlējis, 
un novada iedzīvotājiem, kurus cienu par viņu 
patriotismu, vēlmi strādāt un dzīvot sakārtotā 
Ķekavā. Man dalība šajās vēlēšanās nav vēl-
me “izsisties politikā”, man tas ir PERSONĪGI. 
Pļavniekkalna sākumskolas bērnu, vecāku un 
skolotāju liktenis ir iemesls, kāpēc es esmu 
šeit: mūsu rūgtā pieredze liecina, ka neviens 
no “vecajiem” mūsos neklausīsies, tādēļ jāda-
ra pašiem.

AINĀRS 
GRĪNVALDS
Vecums: 56
Ģimenes stāvoklis: 
precējies, 4 bērni
Izglītība: Kokap-
strādes inženieris 
– tehnologs
Apkaime: Ķekava, 
Odukalns
Nodarbošanās: tirdzniecības pārstāvis
Manas prioritātes:
- iekšējie ceļi Odukalnā un gājēju savienojums 
ar Ķekavu;
- Odukalna iedzīvotāju vajadzību apzināšana, 
lai risinātu problēmas prioritārā kartībā;
- apkārtējās vides sakopšana Odukalnā.

Ķekavnieks esmu jau 50 gadus, no tiem 25 
saistīti ar Odukalnu. Redzu, kā Odukalns aug 
un labiekārtojas. Dabas tiešais tuvums un lab-
vēlīgie kaimiņi ļauj šeit justies mājīgi un kom-
fortabli. Protams, darāmā netrūkst, piemēram, 

ir uzlabojams iekšējo ceļu stāvoklis un gājēju 
un veloceliņu savienojums ar Ķekavu. Ir pie-
nācis laiks arī novada nelielo ciemu iedzīvotā-
jiem apzināties savu varēšanu!

OSKARS 
BALODIS
Vecums: 38
Ģimenes stāvoklis: 
pastāvīgas attiecī-
bas, 3 bērni
Izglītība: uzņēmēj-
darbības vadība, 
rūpniecības tirgzi-
nības
Apkaime: Ķekava
Nodarbošanās: SIA “Garden Plast” valdes 
loceklis
Manas prioritātes:
- pakāpeniski uzlabot ceļu stāvokli visā nova-
dā, sākot ar Gaismas ielu Ķekavā;
- veikt pilnu auditu visās pašvaldības iestā-
dēs, lai varētu optimizēt izdevumus un efektī-
vāk izmantot esošos resursus;
- attīstīt reģionālos centrus Baložos, Titurgā, 
Katlakalnā, Valdlaučos, Daugmalē, Plakancie-
mā, lai iedzīvotājiem būtu pieejami maksimāli 
daudz pakalpojumi savā dzīves vietā;
- uzbūvēt Pļavniekkalna sākumskolu jaunā 
vietā, saglabājot esošo skolas ēku;
- izbūvēt veloceliņu Ķekava – Rīga.

Ar Ķekavu esmu saistīts kopš 1984. gada, kad 
kopā ar vecākiem pārcēlāmies no Rīgas uz Ķe-
kavu. Ķekavā ar maziem pārtraukumiem esmu 
pavadījis visu savu dzīvi, vērojis, kā tā mainās 
un attīstās. Uzskatu, ka līdz šim attīstība nav 
gājusi pareizo ceļu, daudzi procesi notiek hao-
tiski un nesaprotami. Bieži esot dažādās Latvi-
jas vietās, secinu, ka citviet pašvaldības daudz 
straujāk attīsta savus centrus un labiekārto te-
ritorijas, kaut viņu finansiālā rocība ir vairākkārt 
mazāka nekā Ķekavas novadam. Esmu par tādu 
novada vadību, kurai būtu skaidra nākotnes vīzi-
ja, kas saskan ar novada iedzīvotāju redzējumu. 
Kopā mēs varam padarīt dzīvi Ķekavā labāku!

MŪSU NOVADS – ĶEKAVA

PAŠVALDĪBAI PIEŅEMOT LĒMUMUS 
NOTEIKTI IR JĀIEKLAUSĀS GAN IEDZĪVOTĀJU, 
GAN NOVADA UZŅĒMĒJU VIEDOKĻOS. 

A7 šoseja ir daudzu Ķekavas iedzīvotā-
ju ikdienas ceļš uz darbu Rīgā, savukārt 
plānotais apvedceļš E67/A7 drīzumā ie-
nesīs lielas izmaiņas Ķekavas dzīvē.

Tā būs iespēja samazināt satiksmes 
intensitāti ap blīvi apdzīvoto Rīgas – 
Bauskas autoceļu, līdz ar to padarīt Ķe-
kavu drošāku iedzīvotājiem, vienlaikus 
uzlabojot gaisa kvalitāti novadā un ie-
dzīvotāju veselības rādītājus, saglabājot 
priekšrocības, ko sniedz galvaspilsētas 
tuvums gan iedzīvotājiem, gan uzņēmu-
miem.

Šobrīd Ķekavas vārds novada haotis-

kās pārvaldības dēļ, kas agrāk bija sim-
bols uzplaukumam, attīstībai un moder-
nam ciematam, gadu gaitā pārvērties 
par slavas simbolu pašvaldības korup-
cijai, skandāliem, iedzīvotājiem nesapro-
tamiem lēmumiem, kā arī nevērībai pret 
iedzīvotājiem un tiesiskumu.

Mēs vēlamies, lai Ķekava kļūtu par vie-
tu, kur ņem vērā iedzīvotāju vēlmes un 
vajadzības. Šobrīd, vairāk nekā jebkad 
agrāk, ir svarīgi, lai novada vadībā atras-
tos cilvēki, kas domā par nākotni un spēj 
pieņemt nesavtīgus un nākotnes izaugs-
mi veicinošus lēmumus.

RUNĀ ĶEKAVAS IEDZĪVOTĀJI

JĀNIS VIEGLIŅŠ, ķekavnieks

Mani ideāli ir ticība, ka katrs lēmums, 
kuru pieņem mūsu ievēlētie priekšstāv-
ji, ir caurspīdīgs, loģisks un simtprocen-
tīgi balstīts uz iedzīvotāju vajadzībām. 
Mani ideāli ir skaidra komunikācija un 
atbildes uz visiem iedzīvotāju jautāju-
miem. Neatkarīgi, vai jautājumu uzdod 
pensionārs vai uzņēmējs. Mani ideāli ir 
dzīvot paredzamā vidē ar skaidru attīs-
tības vīziju. Mani ideāli ir uzticēšanās 
tiem cilvēkiem, kuri lemj par mūsu no-
dokļu naudas sadali un ieguldījumiem.

Manā ideālajā 
pašvaldībā nebūs 
cilvēku, kuri jau sā-
kotnēji ir nodevuši 
savus senčus un valsti, iesaistoties 
valstij nelojālās biedrībās, kustībās un 
partijās. Es vēlos būt lepns par tiem 
cilvēkiem, kuriem savus ideālus uzti-
cu. Un es tos uzticu Jaunajai Konser-
vatīvajai partijai – vienīgajam spēkam, 
uz kuru vēl ceru, ka spēsim dzīvot šajā 
zemē godīgi. Godīgi savai sirdsapziņai, 
senčiem un nākotnei – mūsu bērniem.

Es šajās vēlēšanās balsošu par JKP!

Ķekavā veicamie darbi

DZĪVOT VAR ARĪ GODĪGI! 
ĶEKAVU TĪRU NO ZAGĻIEM!

M Ū S U  K A N D I D Ā T I  Ķ E K A V Ā
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VISU IZŠĶIRS TAVA BALSS!

Kad cilvēks ir godam strādājis lielu 
daļu sava mūža, pienāk laiks, lai do-
tos atpūtā. Tas ir laiks, kas tiek atvē-
lēts mazbērnu un mazmazbērnu auk-
lēšanai, laiks, kad uzrušināt skaistās 
puķu dobes, nodoties saviem hobi-
jiem un vaļaspriekiem, taču reizēm 
rodas jautājums: “Ko darīt, kad ir tik 
daudz brīva laika?”

MŪSU NOVADS – 
MEŽINIEKI
Mellupus, Plakanciemu, arī šobrīd Olaines novadā esošos Dāvjus un Ratnie-
kus senāk vienoja viens nosaukums – Mežinieki. Meža cilvēki! Tā ir tā sajūta, 
kas nāk prātā, sastopoties ar īstenu vietējo iedzīvotāju – paskarbu, paasu un, 
neapšaubāmi, pašpietiekamu. Ne velti novadā mūs, 385 mežiniekus, jau iz-
senis sauc par “sūnciemiešiem”, bet uz to īstens vietējais tik atmet ar roku, 
norūc “man viss pašam savs” un dara savu darāmo tālāk paša spēkiem.

MĒS GRIBĒTU PANĀKT, LAI TOS RESURSUS, KAS MUMS 
IR, MĒS TĒRĒTU NEVIS NEMITĪGĀ CĪŅĀ, BET, LAI BAUDĪTU 
SAVA DARBA AUGĻUS.

Tieši noslēgtība no citiem ir devusi Me-
žiniekiem to lielāko un patiesāko vērtību 
– dziļas saknes. Tāpēc katrs katru pazīst, 
ja ne uzreiz vaigā, tad pēc vārda gan. Un 
pietiek ieiet attālāka kaimiņa sētā, no-
saukt savu uzvārdu, lai durvis atvērtos 
un palīdzīga roka tiktu sniegta pretī. Mēs 
pat zināmā mērā lepojamies ar to, ka no-
kļūt novada centrā Ķekavā varam braucot 
ar autobusu caur Rīgu, vai pa dangainu 
ceļu, laužot savas automašīnas! Mēs 
lepojamies ar to, ka ar savu transportu 

spējam izvadāt bērnus uz ārpusskolas 
nodarbībām! Mēs lepojamies ar to, ka visi 
Mežiniekos notiekošie kultūras pasāku-
mi ir brīvprātīgo darbs, par kuru neviens 
nesaņem atalgojumu!

Lai šo realizētu, nevajag daudz. Tik vien 
kā saņemt atpakaļ to, ko pašvaldības bu-
džetā paši samaksājam no nekustamā īpa-
šuma un iedzīvotāju ienākumu nodokļiem. 
Tas gadā ir vairāk nekā 200 000 eiro. Un 
pašu ticība mūsu kopības sajūtai ir milzu 
spēks, ko nebūs iespējams nesadzirdēt.

Mežiniekos 
darāmie darbi
• Atbalstīt Mežinieku biedrības izveidi.
• Nodrošināt transportu uz mājām tiem 
bērniem, kuri apmeklē ārpusskolas 
nodarbības.
• Harmoniskas, brīvi pieejamas, 
koplietošanas telpas un vides izveide, 
kur mežiniekiem pieņemt sev būtiskus 
lēmumus, svinēt svētkus vai vienkārši 
būt kopā.

LĪGA 
TĪSIŅA
Vecums: 34
Ģimenes stāvok-
lis: pastāvīgas 
attiecības, 2 bērni
Izglītība: uzņēmēj-
darbības vadības 
bakalaurs
Apkaime: Mežinie-
ki (Plakanciems, Mellupi), Dzērumi, Jaunsils
Nodarbošanās: uzņēmēja, folkloriste, topo-
šais pedagogs
Manas prioritātes:
- jau esmu uzrunājusi topošās Mežinieku biedrī-
bas līderus, un atsaucība ir simtprocentīga, galu 
galā visiem ir kopīgs mērķis – veidot spēcīgu ko-
pienu vēsturisko vērtību apzināšanai, lokālpat-
riotisma veicināšanai, kopīgu mērķu sasniegša-
nai, kur katram vārdam ir vērtība un svars;
- nodrošināt  transportu uz mājām tiem ap-
kaimju bērniem, kuri apmeklē ārpusskolas 
nodarbības un kuriem nav pieejams sabiedris-
kais transports.

Mana ģimene ir vietējie Mežinieku iedzīvotāji 
jau ceturtajā paaudzē. No bērnības atceros 
plašās kopā saiešanas svētku reizēs un talkās, 
kur tika dziedāts, spēlēts, dancots un, ja nepie-
ciešams, šim visam pa vidu arī darbs tika pa-
darīts. Mana tēta jaunībā apkaimes notikumu 
centrs bija Mežinieku skola. Kad skolu slēdza, 
vēlākajos padomju gados cilvēki ballējās Pla-
kanciema klubā vai estrādē. Tomēr īpašumu 
privatizācijas rezultātā šīs vietas kopīgai lieto-
šanai zuda, līdz ar to, šķiet, lāča miegā uz 20 
gadiem iemiga arī māka un spēja būt kopā. Lai 
arī veco vietu vairs nav, zinu, ka mēs, Mežinie-
ku cilvēki, varam radīt jaunas, jo viss pārējais 
mums taču joprojām ir – gan lieliski cilvēki, gan 
daudz traku ideju! Esmu apņēmusies izveidot 
mūsu apkaimes biedrību, kas būtu par pamatu 
gan reālus risinājumu meklējumiem iedzīvotā-
jiem nozīmīgām problēmām un nepieciešamā 
finansējuma piesaistē, gan, veidojot spēcīgu 
kopienu, mācītu mums atkal būt saliedētiem 
un lepniem par savu apkaimi. Es sapņoju par ik-
gadējiem Mežinieku svētkiem augusta beigās. 
Un ticu, ka jau šogad būs pirmie.

M Ū S U 
K A N D I D Ā T E 

M E Ž I N I E K O S

MŪSU NOVADA VECĀKĀ PAAUDZE IR PELNĪJUSI LAIKU 
PAVADĪT PILNVĒRTĪGI, SAVSTARPĒJI KOMUNICĒJOT 
UN RODOT IESPĒJU DALĪTIES AR SADZĪVĒ NODERĪGĀM 
ZINĀŠANĀM UN PRASMĒM, ATKLĀJOT SAVUS TALANTUS.

Lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu un nodrošinātu senio-
riem plašas aktivitāšu izvēles iespējas tepat mūsu nova-
dā, plānojam VISU novada apkaimju senioriem piedāvāt 
šādus pasākumus:

VISMAZ DIVAS REIZES NEDĒĻĀ:
- regulāras vingrošanas nodarbības.

VISMAZ REIZI NEDĒĻĀ:
- tikšanās vakari pensionāriem ar mērķi stiprināt kopības sajūtu;
- nūjošanas klubiņa darbība un nūjotāju tikšanās.

VISMAZ REIZI MĒNESĪ:
- dzejas vakari;
- atbalsta grupu izveide un tikšanos organizēšana.

VISMAZ REIZI CETURKSNĪ:
- kulinārijas meistarklases;
- radošās darbnīcas.

VISMAZ DIVAS REIZES GADĀ:
- stādu maiņas pasākums un “stādu gadatirgus”.

VISMAZ REIZI GADĀ:
- senioru makšķerēšanas kauss “Daugavas Lielā Zivs”;
- konkurss “Sakoptākais dārzs” katrā novada apkaimē.

ĪPAŠAIS JKP PIEDĀVĀJUMS
LIELISKAJIEM ĶEKAVAS NOVADA SENIORIEM

Šobrīd novada centrā un Baložos ļoti aktīvi 
darbojas pensionāru klubs, taču neaizmirsī-
sim, ka mūsu novadā nav tikai Ķekavas centrs. 
Mūsu mērķis ir piedāvāt interesanti pavadīt 
laiku VISU apkaimju senioriem un ļaut VISIEM 
Ķekavas novada senioriem sajusties novērtē-
tiem. Mūsu vadībā pašvaldība turpinās atbal-
stīt aktīvos novada iedzīvotājus – jo aktīvāki 
būs mūsu seniori, jo labāka veselība tiem būs, 
un mūsu novadā būs vairāk smaidīgu un prie-
cīgu cilvēku.
Apzinoties to, cik lielu darbu mūsu vecākā 
paaudze ir ieguldījusi, lai veidotu Ķekavas 
novadu par to, kāds tas šobrīd ir, vēlamies se-
nioriem veltīt īpašu uzmanību un nodrošināt 
pašvaldībā atbildīgo par senioriem – speciā-
listu, kas regulāri apciemos un sazināsies ar 
tiem senioriem, kam nav tuvumā bērnu vai 
mazbērnu un kam nepieciešams atbalsts 
ikdienas solī. Mūsu novadā neviens seniors 
netiks aizmirsts – par katru ir jārūpējas tā, kā 
mēs gribētu, lai mūsu bērni rūpējas par mums.

REGULĀRI PASĀKUMI NOVADA SENIORIEM
PROTAMS, TRANSPORTS UZ 

ŠĀDĀM AKTIVITĀTĒM TIKS 
NODROŠINĀTS NO VISĀM NOVADA 

APKAIMĒM UN BŪS BEZ MAKSAS.

- Soliņu izvietošana iecienītākajās pastaigu vie-
tās gados vecāku cilvēku ērtībām.                        
- Visi pasākumi pensionāriem, invalīdiem un maz-
turīgajiem novadā bezmaksas.
- Īpaša aprūpes speciālista pieņemšana, kas apzi-
nās vientuļo senioru vajadzības un nepieciešamo 
atbalstu.

SENIORU LABĀ 
DARĀMIE DARBI
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MŪSU NOVADS – BALOŽI

JAUTĀJUMS, KAS RŪP DAUDZIEM IEDZĪVOTĀJIEM,
PALIEK NEMAINĪGS: KO ES SAŅEMU PRETĪ
PAR SAMAKSĀTAJIEM NODOKĻIEM?

Baloži ir kā priekšpostenis Rīgai. Daudziem tā ir laba dzīvesvieta, kur paslēp-
ties no steidzīgās darba dzīves Rīgā. Tā ir vieta, ar kuru varētu lepoties, kā 
sakārtotu, drošu un ģimenēm draudzīgu. Vismaz tā tas bija agrāk… Un tā tam 
būtu jābūt.

Realitāte šobrīd ir tālu no vēlamā. Nesakārtotā 
transporta infrastruktūra traucē iedzīvotājiem 
mierīgu dzīvi, nav pietiekoši daudz vietu, kur 
pastaigāties, tuvējais mežs, par spīti solīju-
miem, par parku tā arī nav izveidots. No rītiem 
un vakaros daudzi izmanto galveno Baložu ceļu 
kā tranzītu – ceļā uz Olaini, Jelgavu vai otrādi 
– no šīm vietām uz Rīgu. Satiksme ir apgrūtinā-
ta, auto drūzmēšanās rada papildus piesārņo-
jumu, mašīnām stāvot un gaidot izbraukšanu 
Baložu pagriezienā uz autoceļu A7. Problēmas 
ir arī izglītībā. Baložu vidusskola prestiža ziņā 
nespēj konkurēt ar Rīgu vai Ķekavas vidussko-
lu. Šobrīd problēmu kļūst tikai vairāk. 
Lai sakārtotu Baložus, ir jāmainās pašiem. Ir 
jāuzlabo vide, ja vēlamies saglabāt to, ar ko va-
ram lepoties. Primārais: sakārtot infrastruktūru 
– padarīt to drošu un atbilstošu mūsdienu dzī-
ves prasībām. Daļu meža pārveidojot par par-
ku, tas piesaistītu papildus iedzīvotājus, un pa-

lielinātu drošību. Piekritīsiet, ka diez vai mežā 
ir vajadzīga mototrase? Te drīzāk jābūt šķēršļu 
trasei bērniem un ģimenēm vai pastaigu takai. 
Baloži ir viena no apkaimēm, kas visvairāk izjūt 
nepareizu plānošanas politiku Ķekavas novadā 
un nevienmērīgas investīcijas attīstībai ārpus 
Ķekavas centra.
Ir jāpanāk, ka prioritāte Nr.1 ir novadā deklarēts 
iedzīvotājs. Lai cilvēks izlemtu par deklarēša-
nos vietā, kur viņš dzīvo, ir jābūt simtprocentīgi 
drošam, ka savā novadā varēs saņemt labāko 
pakalpojumu, kāds vien iespējams. Vieniem tā 
ir drošības sajūta, ka atvasēm būs nodrošinā-
ta vieta bērnudārzā vai skolā, citiem – iespēja 
saņemt medicīnas pakalpojumu savā apkaimē, 
nedzenoties uz Rīgu. Deklarētiem iedzīvotā-
jiem jābūt praktiskiem un ekonomiskiem iegu-
vumiem un JKP Ķekavas nodaļa šādus ieguvu-
mus sniegs – 50% atlaide nekustamā īpašuma 
nodoklim, ja esi deklarējies Ķekavas novadā.

DAINIS 
RASA
Vecums: 44
Ģimenes stāvoklis: 
precējies, 2 bērni
Izglītība: vadības 
zinību Bakalaurs
Apkaime: Baloži, 
Katlakalns, 
Nodarbošanās: 
inženiertehnisko risinājumu tirdzniecības 
projektu vadītājs
Manas prioritātes:
- 50% NĪN atlaide novadā deklarētajiem iedzī-
votājiem;
- samaksātais nodoklis atgriežas tieši maksā-
tāja apkaimes attīstībā;
- iedzīvotājam ir jābūt iespējai deklarēties jaun-
uzceltā savrupmājā, kurai būvdarbi ir paveikti, 
bet kādu iemeslu rezultātā kavējas ārējo, pie-
mēram, piebraucamo ceļu labiekārtošana.

Pirmo reizi Baložos viesojos tālajā 1989. gadā, 
kad devos uz savas tolaik vēl topošās sievas 
Lolitas darba kolēģes 18. gadu jubileju. Tā bija 
pirmā kopīgi nosvinētā ballīte ar paliekošam 
atmiņām uz visu mūžu, un tāpēc Baložiem ir 
īpaša loma manā dzīvē. Esmu no tiem, kurš 
uzskata, ka labāk lai par mani runā darbi. No 
senčiem esmu mantojis un sevī izkopis tādas 
rakstura īpašības kā uzticību un godīgumu. Cil-
vēkos cienu loģiski saprotamu un pārdomātu 
rīcību – ienīstu melus un divkosību! 

MĀRIS 
KRIEVS
Apkaime: Baloži, 
Titurga 
Nodarbošanās: uz-
ņēmumu vadītājs
Manas prioritātes:
- lēmumu pieņem-
šanas principu 
izveide, lai tie ir 
saprotami un caurspīdīgi;
- plānošanas dokumentu analīze un prioritāšu 
nospraušana;
- esošo funkciju un finansējuma izlietojuma 
izvērtējums.

Baloži un Titurga mani piesaistīja jau sen, vēl stu-
diju laikos braucu uz šejieni ciemos pie māsīcas 
un brālēna. Tā bija vieta, kur vēlējos dzīvot. Vide 
bija sakārtota un pārdomāta. Šo gadu laikā tā 
sajūta ir zudusi, straujajā un haotiskajā plānoju-
mā – vide zaudējusi savu šarmu. Tādēļ, lai Baloži 
nebūtu tranzīta vieta sastrēgumiem, kā rezultātā 
pagalmi kļūst par ātrgaitas šosejām, nedomājot 
par gājēju, it sevišķi bērnu drošību, mēs ceļus 
pārplānosim un pārbūvēsim ar gājēju celiņiem 
tiem blakus. Savukārt, domājot jau par tālāku nā-
kotni, Baložu vidusskola būs vieta, ar ko lepoties 
un kur mācīties vēlēsies bērni arī no Rīgas.

M Ū S U 
K A N D I D Ā T I 

B A L O Ž O S

Baložos 
veicamie 
darbi
- Sakārtot ceļu 
infrastruktūru tā, 
lai nav sastrēgumu 
pagriezienā uz 
Baložiem.
- Nodrošināt 
izglītības kvalitāti, 
lai Baložu vidusskola 
kļūtu par ģimnāziju.
- Izveidot Baložu 
mežu kā parku ar 
atbilstošu rekreācijas 
infrastruktūru.
- Nodrošināt jaunu 
uzņēmumu biroju 
atvēršanu Baložos.

Lapeniekos 
veicamie 
darbi
- Sakārtot ceļu 
īpašumtiesību 
jautājumus un 
pašvaldībai 
pārņemt ceļu 
uzturēšanu un 
asfaltēšanu.
- Sakārtot 
kanalizācijas 
īpašumtiesību 
jautājumu un 
nodrošināt 
iedzīvotājiem 
kanalizācijas 
pakalpojumus.
- Piespiest 
negodprātīgos 
īpašniekus likvidēt 
privātās atkritumu 
un būvgružu 
izgāztuves.

MŪSU NOVADS – 
LAPENIEKI UN TITURGA
Lapenieki ir skaists un mierīgs privātmāju ciemats – ideāla vieta dzīvošanai 
un atpūtai pēc garas darba dienas. Rīgas centrā var nokļūt 15 minūšu laikā. 
Lieliskā atrašanās vieta nodrošina mieru un klusumu. Tuvumā atrodas Titur-
gas ezers un laba infrastruktūra ar veikaliem un sabiedriskajām institūcijām 
– tā parasti par Lapeniekiem raksta nekustamā īpašuma sludinājumos.

TAČU AIZ GLEZNAINAJIEM 
APRAKSTIEM SLĒPJAS 

Titurga veidota 80-tajos gados, saņēmusi pat 
valsts prēmiju par labu plānojumu. Savu no-
saukumu ciemats ieguvis, pateicoties blakus 
esošajam Titurgas ezeram, bet pats ciemats ir 
īpašs ar to, ka, esot tik tuvu Rīgai, ir iespējams 
pilnībā atpūsties no ikdienas darbiem pastai-
gājoties mežā. Skaistās bērzu birzis starp mā-
jām patīkami veldzē karstajās vasaras dienās. 
Ģimenēm ar bērniem šī ir lieliska vieta, kur dzī-
vot, jo apkārtne ir mierīga, ir svaigs gaiss.

Piemēram, nesakārtotas ceļu īpašumtiesības 
vai strīds par kanalizāciju un tās tarifiem. Tāpat 
Lapenieku mieru un sakārtotību izjauc atkritu-
mu krātuves, ko savos īpašumos ierīkojuši daži 
īpašnieki.
Lapenieku iedzīvotāji vien gadā nekustamā īpa-

TEV BEIDZOT IR PAR KO BALSOT – JKP! 
DEKLARĒJIES ĶEKAVĀ = 50% MAZĀKS 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

Titurgā 
veicamie darbi
- Pilnīga seguma maiņa Uzvaras 
prospektā (līdz krustojumam ar 
Cālīšpurva ielu), kā arī Kr. Barona 
un Titurgas ielām.
- Iekšpagalmu ietvju un 
apgaismojuma atjaunošana, 
dažviet ir vēl 80. gados liktās 
flīzes, dažviet ir asfalts, kas ir 
pilnīgi izšķīdis – iedzīvotāji nevar 
normāli pārvietoties pa šādām 
ietvēm.
- Bērnu laukumiņu un sporta 
laukumu renovācija, jāizveido 
moderni laukumi ar amortizējošo 
gumijas segumu, paaugstinātu 
drošību un ilgtermiņa kvalitāti.
- Suņu pastaigu laukuma izveide 
– ja suņiem būs pieejams savs 
pastaigu laukums, kas būs aprīkots 
ar brīvi pieejamiem ekskrementu 
savākšanas maisiņiem un urnām, 
apkārtne kļūs tīrāka.

M Ū S U  K A N D I D Ā T S 
L A P E N I E K O S 
U N  T I T U R G Ā

OLAFS KLŪDZIŅŠ
Ģimenes stāvoklis: precējies, 2 bērni
Apkaime: Titurga, Lapenieki, Valdlauči 
Nodarbošanās: uzņēmējs, drošības sistēmu 
un ugunsdrošības eksperts, Latvijas Kamanu 
suņu sporta federācijas prezidents
Manas prioritātes:
- lēmumus pieņemšu pārdomāti un izsvērti, tā, 
lai tie ir saprotami ikvienam novada iedzīvotā-
jam;
- pašvaldības uzņēmumu “domāšanas” maiņa 
virzienā – klients ir karalis nevis lūdzējs;
- drošības uzlabojumi, it sevišķi gājēju un velobraucēju satiksmes drošība.

Ķekavas novads nemitīgi attīstās, tajā ienākot jauniem iedzīvotājiem. Tikpat 
strauji ir jāattīstās arī infrastruktūrai – ceļiem, izglītības un brīvā laika pavadī-
šanas iespējām, un tieši pašvaldības funkcija ir to nodrošināt. Titurgā es dzī-
voju vairāk kā 10 gadus. Vienmēr esmu bijis priecīgs, ka dzīve atvedusi mani 
tieši uz šejieni. Mēs esam tik tuvu Rīgai, taču tajā pat laikā te ir gan mežs, gan 
ezers, gan Daugava, kur atpūsties un baudīt svaigu gaisu. Es ļoti novērtēju 
to, ka man apkārt ir jauki, draudzīgi un izpalīdzīgi kaimiņi un viņi ir pelnījuši 
jauku, patīkamu un drošu apkārtējo vidi – rotaļu un sporta laukumus, gludus 
ceļus un ietves. 

DAŽI ZEMŪDENS AKMEŅI, 
KO PARASTI IENĀCĒJI 
UZZINA TIKAI PĒC ĪPAŠUMA 
IEGĀDES.

šuma nodoklī vien samaksā ap 50 000 eiro, bet 
par iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksājumiem, 
kas mērāmi simtos tūkstošos eiro un kas nonāk 
Ķekavas budžetā, mēs pat nerunāsim. Tomēr 
jautājums, kas droši vien rūp daudziem iedzī-
votājiem, paliek nemainīgs: ko es saņemu pretī 
par šiem samaksātajiem nodokļiem. Mēs, JKP 
komanda, ieviesīsim principu, ka katrā apkaimē 
atgriežas vismaz 40 procenti no apkaimes iedzī-
votāju samaksātā nekustamā īpašuma nodokļa.
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POLITISKĀ 
ATBILDĪBA = 
PERSONĪGA 
MATERIĀLA 
ATBILDĪBA

Katlakalnā veicamie darbi:
- Jaunas, modernas skolas uzbūvēšana, vecās skolas ēkas saglabāšana interešu 
izglītības vajadzībām;
- A7 sastrēgumu apbraucošās plūsmas samazināšana, satiksmes organizācija un 
stāvvietas pie bērnudārza;
- Ielu īpašumtiesību sakārtošana, pārņemšana pašvaldības īpašumā, ielu segumu 
asfaltēšana un ietvju ierīkošana (prioritāri – Naudītes iela), apgaismojuma ierīkošana;
- Pakalpojumu pieejamības uzlabošana (ģimenes ārsta pakalpojumi, aptieka);
- Ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu samazināšana.

M Ū S U  K A N D I D Ā T E 
K R O G S I L Ā  U N  A L E J Ā S

M Ū S U  K A N D I D Ā T I  K A T L A K A L N Ā

ULDIS 
BĒRZIŅŠ
Vecums: 34
Ģimenes stāvok-
lis: precējies, 2 
bērni
Izglītība: uzņēmēj-
darbības vadības 
maģistrs
Apkaime: Katla-
kalns, Lapenieki, Alejas
Nodarbošanās: IT Projektu vadītājs, procesu 
konsultants
Manas prioritātes:
- Visu pašvaldības projektu centralizētas pār-
valdības ieviešana ar  izmaksu un ieguvumu 
izvērtēšanu pirms projektu uzsākšanas.
- Domes un pašvaldības iestāžu saskarsmes 
kultūras un attieksmes maiņa
- Pašvaldības ilgtermiņa stratēģijas definēša-
na – kādā novadā vēlamies dzīvot pēc 5 -10 
gadiem – ņemot vērā plānotos “Rail Baltica” 
un Ķekavas apvedceļa projektus, ir jāapzinās, 
ka Ķekavas novads mainīsies.

Jau 9 gadus esmu Katlakalna iedzīvotājs un 
vēlos, lai daudz vairāk vietu mūsu novadā būtu 
tik sakārtotas kā Katlakalns. Mans dzīves moto 
ir – nevajag samierināties ar jau sasniegto, jo 
vienmēr var labāk. Priecājoties par visu labo, 
kas mūsu novadā jau ir, neaizmirsīsim arī par 
attīstību – jo mēs Ķekavas novadā varam dzī-
vot vēl labāk: dzīvot sakārtotā, drošā, ērtā vidē, 
tādā, ar kuru mēs visi lepotos.
Mūsu pašvaldībā dzīvo un nodokļus maksā 
Latvijas ekonomikas virzītājspēks – inženieri, 
programmētāji, speciālisti, uzņēmumu vadītāji, 
projektu vadītāji, iestāžu vadītāji, ārsti, skolotā-
ji – cilvēki, kas savu darbu ikdienā dara kārtīgi, 

GUNDEGA 
RUPENHEITE

MŪSU NOVADS – 
KATLAKALNS
Katlakalns kopā ar Pļavniekkalnu, Ģipšu-
stūri un “Ziedoni”, ir vieta ar savu vēsturi 
un var lepoties ar klusu, mierīgu apkārtni 
un ērtu nokļūšanu uz Rīgu un citām Latvi-
jas vietām. 

kvalitatīvi un atbildīgi. Arī no savas pašvaldī-
bas vēlamies saņemt augstas kvalitātes pakal-
pojumus un pozitīvu attieksmi. Jo mēs, iedzī-
votāji, esam tie, kas maksā algas pašvaldības 
darbiniekiem.

DZINTRA 
MEDNE
Vecums: 54
Izglītība: Pedago-
ģijas bakalaurs
Apkaime: Katla-
kalns, Krustkalni
Nodarbošanās: 
Pļavniekkalna 
sākumskolas 
direktores vietniece izglītības jomā, Ķekavas 
sākumskolu metodiskās apvienības vadītāja
Manas prioritātes:
- Jauna, moderna un plaša skola Katlakalnā.
- Tikšanās ar iedzīvotājiem klātienē katrā no-
vada apkaimē vismaz reizi trijos mēnešos.
- Bērnu un jauniešu centru izveide Daugmalē, 
Katlakalnā, Plakanciemā (Mellupos).

24 gadus esot aktīvi iesaistītai Ķekavas novada 
jaunās paaudzes izglītošanas darbā, apzino-
ties mūsu skolēnu vajadzības, vēlos, lai mūsu 
bērni varētu mācīties modernā, plašā un mūsu 
laikmeta prasībām atbilstošā skolas ēkā. Es 
cīnos par to, lai Pļavniekkalna sākumskolas 
apkaimē dzīvojošie bērni varētu turpināt mācī-
bas viņiem ierastajā vidē Pļavniekkalna sākum-
skolā, līdz tiek uzcelta jauna skolas ēka. Savus 
skolēnus audzinu tā, lai viņi prastu izvērtēt 
savas prioritātes, prastu noteikt mērķus un uz-
devumus, spētu izvērtēt pozitīvo un negatīvo, 
jo mūsu mērķtiecīgā jaunatne ir tie, kas veidos 
mūsu nākotni cēlāku un godīgāku.

MŪSU NOVADS – 
KROGSILS UN ALEJAS
Alejas un Krogsils ir ideāla vieta, kur uzaugt bērniem – blakus mežs, Dauga-
va, pļavas, neskarta daba, dabīgos apstākļos audzēti zirgi. Nekā cita šeit arī 
nav. Ne labiekārtotu pastaigu taku mežā, nedz aktīvās atpūtas vietu bērniem. 
Diemžēl arī infrastruktūras mūsu ciematiņos nav. Ceļus, kas pieved pie mājām, 
mēs ar kaimiņiem Krogsilā uzturam par saviem līdzekļiem, jo tie ir vairāk nekā 
briesmīgi. Arī ziemā paši tīrām ceļu, lai tiktu līdz A7 šosejai. Nedaudz labāka 
situācija ir Alejās, kur vismaz daļa ielu ir asfaltētas. Tumšajos gada mēnešos 
kājām gājēji uz pieturvietām un bērni uz skolas autobusu pārvietojas ar luktu-
rīšiem, jo apgaismojuma nav.

Krogsilā un Alejās darāmie darbi
- Veloceliņa izbūve – pārvietošanās ar velosipēdu ir dabai un veselībai draudzīga. 
Ieguldījumi nebūtu lieli – jau šobrīd blakus A7 šosejai ir pietiekami plata josla, 
kur pārvietoties ar riteni, bet tā ir nokaisīta ar grants akmeņiem, kas apgrūtina 
pārvietošanos ar velosipēdu. Šo joslu jāizbūvē līdzenu un jānomarķē.
- Gājēju tiltiņu vai tuneļu izbūve pieturvietās, kurās nav luksoforu un apgaismojuma, 
ilgtermiņā mums izmaksātu lētāk nekā smagi cietušie un bojā gājušie iedzīvotāji. 
Bērnu vecākiem tas būtu reāls atbalsts arī finansiālā izteiksmē, jo viņi nebūtu vairs 
spiesti algot “pār ceļu pārvedējus” vai kavēt darbu.
- Apgaismojuma ierīkošana ciematiņos un pieturvietās, lai radītu iedzīvotājos 
drošības sajūtu gada tumšajos mēnešos.

Mēs, Katlakalna iedzīvotāji, īpaši lepojamies 
ar augsto izglītības kvalitāti Pļavniekkalna 
sākumskolā, moderno bērnudārzu, bibliotēku, 
Tautas namu un aktīvo kultūras dzīvi, tomēr 
visvairāk – ar aktīvajiem iedzīvotājiem, kam 
nav vienaldzīga visa novada nākotne.
Katlakalns vairs nav mazais, klusais ciemats 
Ķekavas pagasta nostūrī. To par savu dzīves-
vietu izvēlas jaunās ģimenes, kas bēg no Rīgas 
drūzmas un no tur nopelnītās algas maksā no-
dokļus Ķekavas novada kasē. Un Katlakalna ie-
dzīvotāji – nu jau vairāk kā 2000 cilvēku – vēlas 
dzīvot sakārtotā pašvaldībā. Tādā, kas pieņem 
izsvērtus un pārdomātus lēmumus novada ie-
dzīvotāju labā.
Kā darvas karote medus mucā ir neērtības no 
rītiem sastrēgumu dēļ, ko veido auto, kas ap-
brauc sastrēgumu uz A7 šosejas (to nav maz 
– no A7 uz Katlakalnu nogriežas apmēram 7-8 

no 10 auto, kas brauc virzienā uz Rīgu). Ik pa 
brīdim kāds aizmirst, ka ir jāievēro noteiktais āt-
ruma ierobežojums, un reizēm neapstājas pie 
sarkanās gaismas luksoforā, apdraudot mūsu 
bērnu drošību, kuri šķērso ielu vai kāpj ārā no 
auto, lai dotos uz skolu.
Jauna skola ir vajadzīga! Taču ar domes uz-
spiesto projektu bērniem tiks atņemta vieta 
brīvā laika pavadīšanai ārā, sporta nodarbības 
notiks nelielā, tam nepiemērotā sporta lauku-
mā, un, kas ir vissvarīgāk, jaunā ēka neatrisinās 
problēmu, ka visiem skolā nepietiek vietas. Un 
tas viss par mūsu naudu – 4 miljoniem EUR… 
Tā strādāt nevar!
Ļoti bieži esam dzirdējuši atrunas, ka trūkst 
naudas infrastruktūras uzlabošanai, jaunām 
celtnēm vai, piemēram, sabiedrisko ēku atjau-
nošanai, bet mēs redzam, ka naudas, saimnie-
kojot saprātīgi, noteikti pietiktu.

Šobrīd nejūtu to, ka mēs, iedzīvotāji, būtu svarīgi mūsu pašvaldības vadībai, 
un īpaši sāp tas, ka mūsu viedokli pilnīgi neņem vērā arī tad, kad to izsakām 
piketos, vēstulēs un klātienē. Mana izvēle šajās vēlēšanās ir viennozīmīga 
– JKP komanda, kur daudzus pazīstu personīgi kā savu bērnu klasesbiedru 
vecākus Pļavniekkalna sākumskolā un zinu, ko viņi dara mūsu skolas, bērnu 
un skolotāju labā. Un ticu, ka tikpat labi viņi strādās arī novadā.

RUNĀ KATLAKALNA IEDZĪVOTĀJI

ALISE OZOLA, novadniece no Katlakalna

KATRU GADU UZ 
A7 ŠOSEJAS MŪSU 
NEAPGAISMOTAJĀS 
PIETURVIETĀS „DUMPJI”, 
„ALEJAS”,  „PRIEDES”, 
„VADOŅI”, „VIMBAS”, 
ŠĶĒRSOJOT ŠOSEJU, 
IET BOJĀ VAI SMAGI 
TIEK IEVAINOTI VIETĒJIE 
IEDZĪVOTĀJI.

A7 šoseja nav izgaismota un kustība ir ļoti 
strauja. Tas apdraud arī mūsu bērnu dzīvības, 
kuri, izlaisti no skolas autobusa, ir spiesti šķēr-
sot šoseju. Vecāki pirmo klašu skolniekiem 
algo “pār ceļu pārvedējus” vai ir spiesti kavēt 
darbu, lai pārvestu bērnus pāri šosejai uz mā-
jām. 2016. gadā ceļu satiksmes negadījumos 
pēc CSDD datiem Ķekavas novadā (galveno-
kārt uz A7 šosejas) ir cietuši 268 cilvēki, no 
tiem smagi ievainoti 79, bojā gājuši 2, katrs 
trešais cietušais ir bijis kājāmgājējs. Tāpat arī 
velosipēdistu dzīvības apdraud A7 šoseja, jo 
veloceliņa nav. Ja ar velosipēdu grib nokļūt līdz 
Ķekavai, ir jābrauc gar šosejas malu vai arī pa 
bedrainiem, gandrīz neizbraucamiem celiņiem.

RUNĀ ALEJU IEDZĪVOTĀJI

DIĀNA VASKĀNE, no Alejām

Esmu trīs bērnu mamma un trīs mazbērniņu 
vecmāmiņa, un esmu lepna par savu Nova-
du! Es uzticos JKP komandai, jo iepazinu 
viņus klātienē JKP rīkotajās Ideju brokas-
tīs. Redzēju, ka šie ir cilvēki, kuri spēs mūsu 
novadu pārvērst uz labo pusi. Mani ieprieci-
nāja šo cilvēku vēlme iedziļināties novada 
problēmās un rast tām risinājumus – jo tieši 
tas mums ir vajadzīgs: gudri, profesionāli un 
godīgi cilvēki, kas nesavtīgi strādā novada 
labā, jo paši te dzīvo, te mācās viņu bērni un 
te viņi atgūst spēkus pēc garas darba die-
nas.
Lai atkāpjas tie cilvēki, kuri negodīgi un sav-
tīgi izmanto mūsu nopelnīto nodokļu naudu, 
viņu NARCISMS ir neaprakstāms, tas vajā 
daudzas amatpersonas. Redzot JKP koman-
du darbībā un iepazīstot viņus tuvāk, man ir 

skaidrs, ka MEĻIEM 
UN ZAGĻIEM  šajā 
novadā turpmāk VIE-
TAS NEBŪS! Aicinu 
novadniekus jau līdz 
vēlēšanām saprast, 
kurš varētu būt atbil-
dīgs un uzticams pārraugs par mūsu nova-
da finansēm! Aicinu visus 3. jūnijā aiziet uz 
vēlēšanām un nekādā gadījumā neteikt “...
tur jau nekas nemainīsies...”. Mainīsies!!! Ja 
nebūsim vienaldzīgi, ja būsim atvērti jau-
nām sejām un pārmaiņām. Nebūsim pavirši 
pret savu un mūsu bērnu nākotni! Aicinu iz-
just šo dienu par patiesu svētku dienu, kopā 
ar ģimenēm iet un balsot. Balsot par tiem, 
kuri var labāk! Es zinu jau šodien, par ko bal-
sošu, jo man tas ir PERSONĪGI!

Es iesaistījos Jaunajā konservatīvajā partijā, jo 
ticu, ka mēs – jauni, progresīvi, izglītoti un profe-
sionāli cilvēki spēsim padarīt mūsu novadu par 
vislabāko dzīvesvietu mūsu iedzīvotājiem, sev un 
saviem bērniem. Es zinu, ka man un maniem ko-
lēģiem ir svarīgs katrs iedzīvotājs novadā, katra 
iedzīvotāja labklājība un viedoklis. Un, pats gal-
venais, mūsu vērtības ir godīgums, strādīgums, 
profesionalitāte un atbildība.

Ģimenes stāvoklis: 
3 bērni
Izglītība: humanitāro 
zinātņu bakalaura 
grāds filosofijā, restau-
ratore
Apkaime: Krogsils un Alejas
Nodarbošanās: vienlīdzīgu iespēju neat-
karīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes 
eksperte, ES projektu vadītāja sociālajā un 
labklājības jomā, ANO konsultante sieviešu 
tiesību jautājumos
Manas prioritātes:
- bērnu invalīdu iekļaušana vispārizglītojošās 
mācību iestādēs (bērnudārzos un skolās);
- vides pieejamības cilvēkiem ratiņkrēslos 
nodrošināšana parkos, ambulancēs, skolās, 
tūrisma vietās, peldbaseinos u.c.;
- cilvēku ar invaliditāti un jauniešu nodarbinātī-
bas veicināšana.
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ANDRIS 
CEĻMALNIEKS
Vecums: 54
Ģimenes stāvoklis: 
precējies, 3 bērni,  
3 mazbērni
Izglītība: augstākā, 
LU Izglītības darba 
vadītājs, sociālo 
zinātņu maģistrs sa-
biedrības vadībā
Apkaime: Daugmale, Pulkarne
Nodarbošanās: Daugmales pamatskolas di-
rektors, izglītības darba vadītājs, skolu darba 
kvalitātes vērtēšanas eksperts
Manas prioritātes:
- vienkāršu un skaidri saprotamu nosacījumu 
izstrāde budžeta sagatavošanai; 
- plānotas un mērķtiecīgi virzītas interešu 
izglītības sistēmas attīstīšana; 
- Daugmales pamatskolas un Multifunkcio-
nālā centra apkārtnes veidošana par vienotu 
izglītības, kultūras un sporta telpu.

Daugmali par savu darba un dzīves vietu sau-
cu kopš 1985. gada. Tagad tā ir arī manu maz-
bērnu dzimtā vieta. Man ir ļoti svarīgi, lai mūsu 
bērnu bērni dzīvotu iespējami tīrā, sakoptā un 

labiekārtotā vidē. Ir teiciens, ja gribi, lai netiek 
piemēslots kakts – krāso to gaišos toņos. Ja 
vēlies, lai bērni būtu gudri, labestīgi un darbī-
gi – piepildi viņu dzīvi ar jēgpilnām nodarbēm! 
Tāpēc par galveno savā darbā esmu izvirzījis 
mērķi – nodrošināt iespējami labus darba un 
mācību vides apstākļus visiem izglītības pro-
cesā iesaistītajiem. Sākot ar vecās skolas ēkas 
rekonstrukciju un beidzot ar pagalma bruģēša-
nu, no pirmā interneta pieslēguma līdz IT aprī-
kojumam katrā klasē, ik gadu ir paveikti darbi, 
kuru rezultātā vakardienas ieceres ir kļuvušas 
par šodienas realitāti. Tas ir pamats jauniem 
sapņiem! Uzskatu, ka manas pieredzes izman-
tošana, sadarboties spējīgas un mērķtiecīgas 
komandas sastāvā, būs labs ieguldījums visa 
novada attīstībā.

LĪGA 
VOLDEKA
Vecums: 45 gadi.
Ģimenes stāvoklis: 
Precējusies,  
3 bērni
Izglītība: augstākā, 
specialitāte –  
sociālais darbs

Apkaime: Daugmale, Bēgļu ceļš
Nodarbošanās: Ķekavas novada sociālais die-
nests, sociālais darbinieks
Manas prioritātes:
- viscēlākais, ko es varu darīt, ir darboties citu 
cilvēku labā;
- es augstu vērtēju to, kas citiem sakāms, un ar 
cieņu ieklausos;
- turpināšu būt atsaucīga un vienkārša;
Novērtēsim, saglabāsim un attīstīsim kopā to 
īpašo, kas ir mūsos un mūsu Daugmalē! 

ANITA 
MUIŽNIECE
Vecums: 29
Ģimenes stāvoklis: 
precējusies, 3 bērni
Izglītība: uzņēmēj-
darbības speciālists, 
šobrīd turpina studi-
jas pedagoģijā Latvi-
jas Universitātē
Apkaime: Daugmale, 
Dzintari
Nodarbošanās: angļu 
valodas skolotāja, skolēnu pašpārvaldes kon-
sultante

Manas prioritātes:
- saturīga brīvā laika pavadīšanas bērnu un jau-
niešu centra izveide Daugmalē un citās novada 
apkaimēs;
- nepieciešamo atvieglojumu piešķiršana soci-
ālā riska grupām;
- kvalitatīvas un bezmaksas ēdināšanas nod-
rošināšana gan bērnudārzniekiem, gan skolē-
niem, īstenojot vienlīdzības principu VISIEM 
bērniem.

Savā darbā un uzskatos vienmēr esmu godī-
ga un atklāta, esmu mērķtiecīga un nebaidos 
uzņemties atbildību. Un, jā, esmu arī principiā-
la, kas bija viens no būtiskākajiem iemesliem, 
kāpēc izlēmu par labu politikai. Jo kurš gan 
cits, ja ne mēs – jaunie un spēcīgie – nostā-
sies pret visām tām nejēdzībām, kas šobrīd 
valda Ķekavas novada domē. Mums katram ir 
sava ģimene. Arī mūsu novads ir mūsu ģime-
ne, tāpēc tieši mūsu novada nākotne – bērni 
- man ir vissvarīgākie. Lai nākotne augtu stip-
ra, ir vajadzīgi mūsdienīgi izglītoti un no sirds 
strādāt griboši pedagogi, labiekārtotas skolas 
un bērnudārzi, kā arī vieta, kur ārpus skolas 
programmām bērni un jaunieši būtu iedroši-
nāti attīstīt savas spējas un talantus. Cilvēkos 
jārada lepnums un piederības sajūta savam 
novadam, un pamatus tam mēs varam ielikt 
tikai sākot jau no agras bērnības.

M Ū S U  K A N D I D Ā T I  D A U G M A L Ē

MŪSU NOVADS – 
DAUGMALE
Daugmale ir vieta, kas patiešām var lepoties gan ar tās 
kultūrvēsturisko mantojumu, gan dabas bagātību, gan 
sociālo pakalpojumu un izglītības pieejamību. Daugma-
les pilskalns un Nāves sala ļauj mūsu pagasta vārdam 
skanēt Latvijā un pasaulē. 

Daugmalē darāmie darbi
- Vienotas izglītības, kultūras un sporta telpas izveidošana no Skolas līdz 
Tautasnamam. Ar labiekārtotu sporta laukumu un apļveida skrejceļu, jauno māmiņu 
ratiņpastaigas taku, estrādi, kura atbilstu mūsu pagasta vajadzībām un Zinātnes māju 
Tautasnamā.  
- Sadarbībā ar iedzīvotājiem vēsturiskā ceļu tīkla pārņemšana pašvaldības īpašumā,  
uzlabojot to apsaimniekošanu. Zemju īpašumu atgūšanas un privatizācijas procesu 
laikā ir izveidojusies situācija, ka daļa (atsevišķi fragmenti) no ceļu tīkla ir nonākuši 
privātpersonu īpašumā. 
- Jaunā teritorijas plāna sagatavošana, respektējot iedzīvotāju argumentētos 
viedokļus. Rūpēsimies, lai šodienas plāns kalpo cilvēku interesēm un ir pamats 
teritorijas attīstībai, nevis stagnācijai.
- Pulkarnes vidi piesārņojošo uzņēmumu darbības izbeigšana.  
Mēs atbalstīsim un veicināsim augstu pievienoto vērtību radošu uzņēmumu 
ienākšanu novadā. Tas neizslēdz citu ražotņu esamību, bet, viennozīmīgi, nav 
pieļaujama tāda uzņēmumu darbība, kuras rezultātā fiziski cieš apkārtnes iedzīvotāji, 
tiek negatīvi ietekmēta cita uzņēmējdarbība un būtiski samazināta apkārtnes 
īpašumu tirgus vērtība.

RUNĀ DAUGMALES IEDZĪVOTĀJI

ZINAIDA MATISONE,
daugmaliete, Ķekavas novada goda pilsone

Andris Ceļmalnieks vienmēr ir atvērts idejām, 
kuras attīsta skolotāju pieredzi: e-klases ievie-
šana, skolotāju kvalitātes pakāpes, kompeten-
cēs balstītā satura aprobācija, tie ir tikai daži 
no projektiem, kurus direktors virza. Tāpat viņš 
atbalsta visus tos pasākumus, kas nodrošina 
skolēnu radošu un jēgpilnu ārpusstundu no-
darbošanos, piemēram, atsaucoties vecāku ini-
ciatīvai, skola iesaistījās Ekoskolu kustībā, un 
jau piekto gadu pie skolas plīvo zaļais Ekoskolu 
karogs. Nākamā mācību gada izaicinājums būs 
robotikas un programmēšanas nodarbību or-
ganizēšana sākumskolā, tālākā nākotnē – šo 
iestrādņu turpinājums vecākajās klasēs. Katru 
daugmalieti un viesi priecē sakārtota un sakop-
ta skolas apkārtne, kas vienmēr ir īpaša mūsu 
direktora rūpe.
Zinot mūsu direktora mērķtiecību un neatlaidī-
bu, es jau tagad redzu viņa jauno un vērienīgo 
ideju pakāpenisku realizāciju, tāpēc 3. jūnijā 
balsošu par Andri Ceļmalnieku un Jaunās Kon-
servatīvās partijas kandidātiem! Gribat, lai sap-
ņi piepildās? Balsojiet arī Jūs!

IEVA UN AIGARS PAVLOVICI,
no Dzintariem Daugmales pagastā

Esam jaunā ģimene, kas nesen pār-
cēlusies uz dzīvi Daugmales pagastā. 
Kad meklējām zemes gabalu mājas 
būvniecībai, lēmām par labu Ķekavas 
novadam, jo tas likās progresējošs ar 
labu atrašanās vietu. Diemžēl, pēc ze-
mes gabala iegādes uzreiz saskārāmies 
ar Ķekavas būvvaldes vienaldzību un 
nekompetenci. Pašvaldība un būvval-
de radīja birokrātiskus šķēršļus, viena 
ar otru nesadarbojās. Ceram, ka JKP 
restrukturizēs un sakārtos būvvaldes 
darbību un spēs sakārtot detālplānoju-
mu un servitūtu ceļu problēmas. Tāpat 
saskārāmies ar darbinieku nezināšanu, 
interesējoties par atbalstu bērniem, kas 
apmeklē privātu izglītības iestādi. Šī 
neskaidrība nemotivē deklarēties šeit 
un maksāt nodokļus Ķekavas novadam. 
Redzot JKP sasniegumus cīņā pret 
Pļavniekkalna sākumskolas nojaukša-
nu, ticam, ka JKP izdosies sakārtot arī 
pārējos neskaidros jautājumus novadā.

MĒS, JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA, SADARBĪBĀ 
AR APKAIMES BIEDRĪBĀM UN INICIATĪVU 
GRUPĀM, ZINĀM, KĀ ATKAL LIKT SKANĒT 
DAUGMALES VĀRDAM NOVADĀ UN LATVIJĀ.

Bērnudārza pieejamība jau no 
pusotra gada vecuma un pamat-
skolas esamība savienojumā ar 
tīro vidi un nelielo attālumu līdz Rī-
gai, padara Daugmali par brīnišķī-
gu izvēli ikvienam, kurš domā par 
savu bērnu nākotni. Arī baseins 
mums jau ir. Turpināsim veicināt 
veselīgu dzīvesveidu, radot iespē-
ju doties regulārās pastaigās, ak-
tīvi sportot, un izveidojot vismaz 
vienu veloceliņu. Daugmale, mū-
suprāt, ir lolojama un pilnveidoja-
ma kā nozīmīgs novada kultūras 
centrs.Lai arī mūsu ciemats pēdē-
jo gadu laikā tiek nemitīgi attīstīts, 

mēs zinām, ka ir būtiski jautājumi, 
kas jārisina nekavējoties. Vitāli 
nepieciešams sakārtot daudzdzī-
vokļu māju pagalmus un atrisināt 
auto novietošanas problēmas. Tā-
pat ceļu stāvoklis un norādes uz 
viensētām nebūt nav labā stāvok-
lī. Mēs, Jaunās konservatīvās par-
tijas komanda, esam gatavi risināt 
šos jautājumus un, lai to paveiktu, 
ir nepieciešama iedzīvotāju iesais-
tīšanās un atbalsts. Mūsu mērķis 
– visu nozīmīgo vietējo ceļu pār-
ņemšana pašvaldības īpašumā, 
izveidojot vienotu, pašvaldībai pie-
derošu ceļu tīklu. 

LIKUMS UN KĀRTĪBA. ĶEKAVU BEZ KORUPCIJAS.
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AIJA 
MURDE
Vecums: 44
Ģimenes stāvoklis: 
Pastāvīgas attiecības, 
2 bērni
Apkaime: Rāmava 
Nodarbošanās: Māj-
dārziņa vadītāja
Manas prioritātes:
- ieviest inovatīvu, mūsdienu prasībām atbil-
stošu izglītību;
- nodrošināt visiem bērniem vietu bērnudār-
zā, līdzfinansējumu privātā bērnudārzā vai 
aukles pakalpojumam;
- ierīkot katrā ciematā bērnu rotaļu un jaunie-
šiem sporta laukumus.

Mana ģimene pārcēlās dzīvot uz Rāmavu, jo 
piesaistīja mierpilnā un ekoloģiskā vide. Vien-
mēr ir bijis svarīgs apkārt notiekošais. Redzot, 
ka novadā sāk notikt arvien lielākas nejēdzī-
bas, nolēmu aktīvi iesaistīties sabiedriskās or-
ganizācijās, arī politikā. Man ir svarīgi, lai man 
apkārt būtu laimīgi, labestīgi, emocionāli inteli-
ģenti cilvēki, ko var veicināt, labiekārtojot vidi, 
kurā dzīvojam, ierīkojot katrā ciematā bērniem 
rotaļu un jauniešiem sporta laukumus un ģime-

nēm atpūtas vietas. Tāpat jānodrošina visiem 
bērniem vieta bērnudārzā, līdzfinansējumu 
privātā bērnudārzā vai aukles pakalpojumam, 
lai vecāki varētu nesatraucoties doties darba 
gaitās. Mēs panāksim, ka skolās bērni jutīsies 
laimīgi, droši un mācīsies ar prieku.

ANDRIS 
VOLANSKIS
Vecums: 42
Ģimenes stāvoklis: 
Precējies, trīs bērnu 
tēvs
Izglītība: LLU Eko-
nomikas fakultāte, 
uzņēmējdarbības 
speciālists bakalaurs
Apkaime: Rāmava, Saulgoži
Nodarbošanās: uzņēmumu vadītājs
Manas prioritātes:
- izveidot sabiedrībai saprotamu pārvaldību 
novada domē un komunālajā saimniecībā;
- novada iedzīvotāju pausto vēlmju realizēša-
na, kas neprasa lielus finansiālus ieguldīju-
mus, piemēram gājēju pāreju sakārtošana, 
automašīnu plūsmas regulēšana sastrēguma 
brīžos (A7, Bauskas iela Valdlaučos), loģisku 

M Ū S U  K AN D I DĀTI  R ĀMAVĀ ,  VALD L AU ČO S ,  K RU S TK ALN O S ,  MĀKO Ņ K ALNĀ

Valdlaučos darāmie darbi
- Sakārtot iekšpagalmu ielu kvalitāti un transporta kustības 
organizāciju.
- Samazināt komunālos tarifus.
- Sakārtot satiksmi un stāvvietu pie bērnudārza “Zvaigznīte”.
- Labiekārtot pastaigu taku pie Olektes upes.
- Produktīvāk sadarboties ar Rīgas pašvaldību apkārtnes 
uzlabošanā.

Rāmavā un Mākoņkalnā darāmie darbi
- Ceļu sakārtošana, asfaltēšana un drošības uzlabošana - gājēju un velo celiņš, 
drošas gājēju pārejas uz galvenā ceļa, sabiedriskā transporta pieturu izbūve
- Sakārtot satiksmes organizāciju – ierobežot sastrēgumu apbraukšanu pa mazajiem 
ceļiem.
- Ierīkot bērniem rotaļu laukumu, pusaudžiem un jauniešiem sporta laukumus. 
- Sakārtot degradētās teritorijas, kuru īpašnieki līdz šim to nav bijuši spiesti darīt – 
Rāmavai jābūt skaistai.
- Ierīkot atkritumu urnas uz gājēju celiņa no Baložu krustojuma. 
- Uzlabot Ķekavas novada būvvaldes darbu, tās pārspīlēto prasību dēļ daļa māju 
nevar tikt nodotas ekspluatācijā vai to būvniecība nemaz nevar tikt uzsākta.

Krustkalnos darāmie darbi
- Ceļu infrastruktūras sakārtošana.
- Kanalizācijas un ūdensvada ierīkošana.
- Ielu apgaismojums.

MŪSU NOVADS – VALDLAUČI

MŪSU NOVADS – RĀMAVA UN MĀKOŅKALNS

Valdlaučos dzīvo 10% no visiem Ķekavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, ir ļoti jūtams Rīgas 
robežas tuvums. Valdlauču iedzīvotājiem ir pieejams Rīgas sabiedriskais transports, jo galu galā 
Rīga tepat pāri ielai vien ir. Tiesa, nav labuma bez ļaunuma – gan rītos, gan vakaros cauri Valdlau-
čiem gan pa Bauskas ielu, gan iekšpagalmiem brauc tūkstošiem automašīnu, kas apbrauc nepa-
beigtā Dienvidu tilta pudeles kaklu – krustojumu pie Krustkalniem (pie Maximas biroja).

Valdlaučos ir plašas iespējas aktīvai atpūtai un 
pastaigām – ir gan sporta laukumi, gan gājēju 
un velosipēdistu celiņi – labiekārtošanas ziņā 
uz Valdlaučiem ar nelielu skaudību skatās pā-

rējās Ķekavas novada apkaimes, pašu Ķekavu 
ieskaitot. 
Taču pēdējo gadu laikā Rīgas tuvums un brīvās 
platības celtniecībai apdraud Valdlauču dzī-

vojamā rajona idilli – uzņēmēji apkaimē plāno 
attīstīt rūpniecību un arī dome neklausās Vald-
lauču iedzīvotāju iebildumos. 
Ir daudz darbu, kas neprasa daudz, bet dotu 

milzīgu ieguvumu iedzīvotājiem – lai tos bei-
dzot sāktu darīt, pašvaldības vadībā jābūt cil-
vēkiem, kas apzinās, ka pašvaldībai jāstrādā 
iedzīvotāju labā.

Rāmava ir Ķekavas novada ciems, kas izvietojies Olektes upes krastos. Mūs-
dienu ciems ir izveidojies pēckara gados, kad šeit tika izveidota LU Lauksaim-
niecības fakultātes pētniecības saimniecība “Rāmava”. Intensīvi ciems ir ap-
būvēts pēdējo 20 gadu laikā, izveidojot jaunu ciema daļu Olektes upes otrā 
krastā – Mākoņkalnu.

Mākoņkalns ir skaista, mierīga dzīvesvieta 
tiem, kuru ikdiena ir saistīta ar Rīgu, un ir viena 
no straujāk izaugušajām vietām Ķekavas nova-
dā. Viss šeit Mākoņkalnā pieder mums pašiem 
un mēs par to rūpējamies paši. Bet tādēļ vien, 
ka mēs esam kļuvuši pašpietiekami, pašvaldī-
ba nedrīkst par mums aizmirst.
Rāmava ir ciems ar senu vēsturi un, šķiet, in-
frastruktūra ciemā ir tikpat sena. Pēdējo gadu 
laikā daļēji ir izveidota un sakārtota ciema gal-

venā iela – Rāmavas iela, tomēr, neracionāli 
izlietojot finansējumu, ielas rekonstrukcija tā 
arī līdz galam nav pabeigta.  Ļoti daudzas ie-
las ciemā nekad nav bijušas apgaismotas un 
asfaltētas. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, lielā 
Pierīgas novadā un Rāmavas ciema iedzīvotāji 
nekustamā īpašuma nodokļa veidā pašvaldī-
bas kasē iemaksā aptuveni 200 000 eiro gadā. 
Mēs esam pelnījuši, lai šī nauda atgrieztos 
mūsu ciemā tā labiekārtošanai. Mūsu bērni ir 

pelnījuši atjaunotu, labiekārtotu, drošu bērnu 
un sporta laukumu. Drošas, apgaismotas ielas 
ar gājēju ietvēm. Pavisam reāli ir ar drošu gājē-
ju un veloceliņu savienot Rāmavu un “Ziedoni”. 
“Ziedonī” ir jāsakārto ceļi, lai iedzīvotāji var ērti 

piekļūt savām mājām . Racionāli un, pārdomā-
ti ieguldot līdzekļus, mēs varam savu novadu 
padarīt interesantāku, sakoptāku, drošāku un 
draudzīgāku dažādu vecuma grupu iedzīvotā-
jiem un novada viesiem.

MŪSU NOVADS – KRUSTKALNI
Kādreiz par šīs vietas esamību liecināja tikai sabiedriskā transporta pietura “Elektriķi”, bet nu bi-
jusī lauku un mazdārziņu teritorija ir pārtapusi par privātmāju apbūvi. Diemžēl, haotisko būvnie-
cības noteikumu dēļ – zemes vienības lielai daļai privātmāju būvniecībai ir izteikti mazas, bet vēl 
daļa tika piespiesti savā īpašumā iegūt daļu no ceļa servitūtiem. Kaut gan Krustkalni kā privātmāju apbūves ciemats aug tikpat strauji kā pārējie tuvu Rīgai 
esošie Ķekavas novada ciemati, plāni par šī ciema infrastruktūras sakārtošanu nekādi netiek līdzi, un rodas sajūta, ka par šo ciemu Ķekava ir piemirsusi. Krust-
kalniem ir ļoti labs potenciāls izveidoties par sakārtotu, mājīgu un drošu mazstāvu apbūves ģimeņu ciematu.

pieejamību sabiedriskajam transportam u.c.;
- drošības nodrošināšana un novada labiekār-
tošana.

Ķekavas novads ir skaists ar saviem ciemiem 
un tā iedzīvotājiem! Taču jau gadiem ir samilzu-
šas problēmas ar autoceļu un gājēju ceļu kva-
litāti, kā arī to pieejamību, kas iet “roku rokā” ar 
drošības jautājumu. Novadam, racionāli iegul-
dot līdzekļus, ir jākļūst skaistākam un sakop-
tākam. Lai ikkatra ciemata iela tiktu asfaltēta, 
apgaismota un apsaimniekota. Piemēram, 
Saulgožu ciemā ir jāatrisina problēma ar bērnu 
nogādāšanu mācību iestādēs un pēcpusdienā 
mājās ar skolas autobusu loģiskā laikā, lai bēr-
niem būtu iespēja apmeklēt citas interešu izglī-
tības iestādes. Lai mēs esam laimīgi un mūsu 
bērni aug par veseliem, aktīviem un izglītotiem 
novada iedzīvotājiem!

VIKTORIJA 
BAIRE
Vecums: 35
Ģimenes stāvoklis: 
Precējusies, 2 bērni
Apkaime: Mākoņ-
kalns, Krustkalni

Nodarbošanās: Nacionālā veselības dienesta 
direktora vietniece administratīvajos jautā-
jumos 
Izglītība: jurists (profesionālais maģistra 
grāds)
Manas prioritātes:
- gājēju un velo ceļi Rāmava – Ķekava (iekļau-
jot V2 ceļu);
- ielu un ceļu kvalitātes uzlabošana;
- nākotnes situācijai atbilstošas skolas būv-
niecība Pļavniekkalna apkaimē

Krustkalni ir mana dzimtā vieta un manu vecā-
ku mājas, savukārt Mākoņkalns ir manas ģime-
nes drošības saliņa. Man ir sajūta, ka Mākoņ-
kalns ir vieta, kur kaimiņi un ģimenes kļūst par 
tuviem draugiem, bērni iet viens pie otra cie-
mos, un vieta, kur satiekoties, mēs uzsmaidām 
viens otram! Mūsu ciemats pēdējo gadu laikā 
ir manāmi uzplaucis, un ir redzama nepiecieša-
mība pēc drošām gājēju ietvēm un veloceliņa, 
lai mums un mūsu bērniem nebūtu jābaidās 
par savu drošību. Tāpat arī skaistā baznīca, 
klusā daba un mežs, kas ir mūsu bagātība vis-
apkārt, izceļ nepieciešamību pēc bērnu lauku-
miem, kā arī drošas nokļūšanas līdz tiem. Es 
vēlos, lai Ķekavas novads ir kā vienota drošības 
saliņa mums, mūsu bērniem, mūsu vecākiem. 
Lai tā ir vieta, kur vakarā iziet pastaigāties un 
rast mieru straujajā dzīves ritenī!

NEESI VIENALDZĪGS, PALĪDZI 
MAINĪT ĶEKAVAS NOVADU!



ATMODA ĶEKAVĀ8

Ķekavas novadā ir nepieciešamas pozitīvas, uz labāku nākotni vērstas 
pārmaiņas – un mēs, Jaunā konservatīvā partija kopā ar novada 
iedzīvotājiem tās īstenosim! 

JAUNĀS KONSERVATĪVĀS PARTIJAS 4000 ZĪMJU PROGRAMMA
ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VĒLĒŠANĀM 2017. GADĀ

• 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 būvnie-
cībai Baložos.
• Izveidosim ielu sporta laukumus Baložos, Daugmalē, Katlakalnā, Ķekavā, Plakancie-
mā, 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 iedzīvotā-
jiem 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 indivi-
duāli izstrādātiem projektiem: katrā pagalmā uzlabosim drošību un pieejamību, veido-
sim 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 Plakan-
ciema.
• Izkopsim novada ainavu – padarīsim novadu skaistu.

Lai Ķekavas novads attīstītos iedzīvotāju interesēs, šīs intereses ir jāzina, 
lai tās uzzinātu ir jārunā ar novada iedzīvotājiem – tas šķiet tik vienkārši un 
pašsaprotami, bet nez kāpēc to neviens nedara ne Ķekavā, ne daudzos citos 
Latvijas novados. Mēs, JKP Ķekavas nodaļa, to darām tagad – pirms vēlēša-
nām un, kas svarīgi, apsolām saviem vēlētājiem, ka to darīsim arī pēc tām. 
Brokastis ir dienas svarīgākā ēdienreize, tādēļ arī mēs izvēlējāmies runāt ar 
iedzīvotājiem brīvdienu rītos, un tā sākās Ideju brokastis Ķekavas novadā.

Galvenās pārmaiņas būs šādas: 

PĀRVALDĪBA: 
• Novada pārvaldība būs profesionāla, mūsu lēmumi un rīcības būs pamatotas un caur-
skatāmas.
• Palīdzēsim veidot novadā pilsonisku sabiedrību, ar īpašu programmu atbalstot ap-
kaimju biedrību izveidi.
• Samaksāto nekustamā īpašuma nodokli ieguldīsim atpakaļ šo nodokļu maksātāju ap-
dzīvotās vietas infrastruktūrā un informēsim par paveikto.

SOCIĀLAIS ATBALSTS UN DROŠĪBA: 
• Piešķirsim šādas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides: 
Visiem novadā deklarētajiem iedzīvotājiem: 50%.
Daudzbērnu ģimenēm un pensionāriem: 70%.
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī maznodrošinātajām ģimenēm: 90%.
• Nodrošināsim brīvpusdienas visiem izglītojamiem no bērnudārza līdz vidusskolas ab-
solvēšanai.
• Attīstīsim videonovērošanu publiskās vietās un vienotu videonovērošanas centru 
• Atbalstīsim “kaimiņu drošības” iniciatīvu.
• Veiksim satiksmes drošības uzlabojumus (gājēju pārejas, apgaismojums, tiltiņi utml.) 
sadarbībā ar valsts ceļu pārvaldītājiem.

IZGLĪTĪBA: 
• Novada izglītības iestādēs būs vieta visiem, kuri vēlēsies šeit gūt pamatizglītību.
• Atbalstīsim novada mākslas, mūzikas un sporta skolu izaugsmi, kā arī centīsimies at-
tīstīt 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: 
• Izveidosim veloceļus, jo īpaši maģistrālo Ķekavas – Katlakalna – Rīgas veloceļu.
• Transporta būves attīstīsim atbilstoši šādai interešu hierarhijai: a) gājēji; b) sabiedris-
kais 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.

JAUNĀS KONSERVATĪVĀS PARTIJAS 
DEPUTĀTA KANDIDĀTA SOLĪJUMS:
“Es, uzņemoties deputāta kandidāta atbildību, zvēru pie sava goda:
• kā deputāts kalpot Latvijas valstij un tautai pēc labākās sirdsapziņas;
• nemelot, nezagt un cienīt savu darba devēju – Latvijas tautu;
• personiski atbildēt par katru partijas programmas punktu, statūtiem 
un pamatvērtībām.
Es zvēru – ja būšu pievīlis savas partijas vai tautas uzticību, 
es nolikšu deputāta mandātu vai arī būšu zaudējis savu godīga cilvēka vārdu.
Dievs, svētī Latviju!”

IDEJU BROKASTIS: 
ĶEKAVNIEKI VEIDO NOVADA NĀKOTNI

Apmaksā Jaunā konservatīvā partija.
Tirāža 12 000 eksemplāru.

Ar Ideju brokastīm Ķekavā Jaunā konservatīvā 
partija aizsāka jaunu politisko kultūru visā Ķe-
kavas novadā, kas nu jau ir kļuvis par tādu kā 
partijas zīmolu visā Latvijā, jo Ideju brokastis 
JKP tagad rīko gan Rīgā, gan  Talsos, Jūrmalā 
un citur. 
Ar ideju brokastīm JKP sāka veiksmīgu sadar-
bību ar iedzīvotājiem labāka Ķekavas novada 
veidošanā.
Ideju brokastu koncepts ir pavisam vienkāršs:
vispirms atiecīgās apkaimes visi iedzīvotāji 
tiek informēti un ielūgti uz ideju brokastīm, sa-
nākušie dalībnieki (iedzīvotāji) sadalās grupās. 
Katrai no tām tiek pieškirta kāda no novadam 
svarīgām tēmām: uzņēmējdarbība, transports, 
komunālie pakalpojumi, drošība, izglītība, jau-
nieši, sadarbība ar pašvaldību. 
Katrai darba grupai ir savs moderators, kurš 
uzklausa iedzīvotājus un apkopo aktuālas 
problēmas un to iespējamos risinājumus par 
attiecīgo jautājumu. Ik pēc 10 minūtēm grupas 

dalībnieki dodas pie nākamā galdiņa, un tā, 
kamēr norunātā laikā visi ideju brokastu dalīb-
nieki ir izteikuši viedokli par visiem attiecīgajā 
apkaimē nozīmīgajiem jautājumiem.
Pēc tam, kad diskusijas beigušās, visi dalīb-
nieki ar krāsainām uzlīmēm balso par nozīmī-
gākajām problēmām 
un labākajiem risi-
nājumiem, savukārt 
grupu moderatori pēc 
balsošanas beigām 
prezentē diskusiju lai-
kā apkopoto nozīmī-
gāko problēmu un to 
iespējamo risinājumu 
kopsavilkumu. 
Šāda veida komunikā-
cija ar iedzīvotājiem 
mums ir ļāvusi ne 
tikai noskaidrot kon-
krētajās Ķekavas no-

vada apkaimēs nozīmīgākās problēmas, bet arī 
pamudināt iedzīvotājus būt politiski aktīviem, 
pašiem ģenerējot idejas par iespējamajiem 
risinājumiem un iesaistoties to īstenošanā, jo, 
kurš gan cits, ja ne paši iedzīvotāji, labāk spēs 
pateikt, kas viņu dzīvesvietā ir nozīmīgākais un 
kādu viņi vēlas redzēt novadu.
Ķekavas novadā ideju brokastis notika Ķekavā, 
Baložos, Valdlaučos, Katlakalnā, Mellupos/
Plakanciemā, Krustkalnos un Daugmalē, un to 
laikā mēs ne tikai esam spējuši apzināt iedzī-
votāju vēlmes un vajadzības konkrētajās ap-
kaimēs, bet tās mums ir palīdzējušas izstrādāt 
novada iedzīvotāju interesēm atbilstošu priekš-
vēlēšanu programmu, kurā ir ņemtas vērā visu 
apkaimju iedzīvotāju intereses un vajadzības. 

Lielākais gandarījums no ideju brokastīm bija 
iedzīvotāju teiktais, ka beidzot kāds viņiem pa-
jautā, ko viņi vēlas un ko domā par dzīvi nova-
dā. Daudz atzinīgu vārdu saņēmām par to, ka 
esam parādījuši, ka daudzas lietas var uzlabot 
pašu spēkiem, un vairākās apkaimēs cilvēki 
aktīvi sākuši rīkoties, lai dibinātu biedrības un 
iesaistītos savas apkaimes uzlabošanā.
Savukārt, mūsu ieguvums no ideju brokastīm 
bija iedvesma – guvām pozitīvas emocijas no 
aktīvajiem iedzīvotājiem un sapratām, ka Ķeka-
vas novadā ir ļoti daudz gudru, pozitīvu un dar-
boties gribošu cilvēku, kas vēlas dzīvot labākā 
novadā un ir gatavi šī mērķa labā agri mosties 
sestdienas rītā un dalīties savās domās ar no-
vadniekiem. 
Galvenais – Ķekavas novada iedzīvotājiem 
NAV VIENALGA!
Tiekamies Ķekavas novada ideju brokastīs pēc 
vēlēšanām.


