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11. maijā plkst. 11 Plakanciemā
14. maijā plkst. 19 Ķekavā,
(pie pasta),
Nākotnes ielā 2,
plkst. 12.30 Mellupos (centrā)
“Ķekavas Kodolā”
12. maijā plkst. 12
16. maijā plkst. 18 Daugmalē
Valdlaučos (pie tirgus laukuma)
(pie pārvaldes ēkas)

18. maijā plkst. 10 Baložos,
tirgus laukumā, Purva ielā 2
18. maijā plkst. 18
Ķekavā,
pie “Ķekavas Kodola”

19. maijā plkst. 12 Dzērumos,
kooperatīvā “Radiotehnika – 5”
21. maijā plkst. 19
Ķekavā, Nākotnes ielā 2,
“Ķekavas Kodolā”

23. maijā plkst. 17 Titurgā
(pie pārvaldes ēkas)
26. maijā plkst. 9 Ķekavā,
Nākotnes ielā 2,
“Ķekavas Kodolā”

28. maijā plkst. 16.30
Katlakalnā (pie PII “Bitīte”),
plkst. 18
pie Katlakalna
Tautas nama
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VALTS VARIKS
Būvinženieris

ILGONIS
LEIŠAVNIEKS
Vadībzinību
speciālists

JĀNIS VAIVODS
Nekustamo
īpašumu attīstības
konsultants
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Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku
inženieru fakultāte, būvinženiera kvalifikācija ar specializāciju hidrotehniskajās būvēs. Ķekavas vidusskola
Profesionālā darbība: kopš 1998. gada saistīta ar
Daugavas HES hidrotehniskajām būvēm, sākot no
meistara līdz dienesta vadītājam. Kopš 2009. gada Ķekavas novada domes deputāts, Attīstības un īpašumu
komitejas loceklis
Mērķis: Ķekavas novadu izveidot tādu, kur iespējams
pilnvērtīgi dzīvot un attīstīties, ar savu identitāti, tādu,
kur cilvēki vēlas palikt, jo, veidojot savu novadu, mēs
veidojam savu valsti
Papildu informācija: 38 gadi, precējies, trīs meitas.
Esmu Studentu korporācijas “Fraternitas Imantica”
biedrs, biedrību “Latvijas lielo aizsprostu biedrība”,
“Ozols”, “Turies, Ķekava!” biedrs, Tautas deju ansambļa
“Zīle” dalībnieks
Izglītība: Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds sabiedrības vadības zinātnēs. Sociālās pedagoģijas un sociālā darba augstskola “Attīstība”, sociālais darbinieks. Rīgas 4. medicīnas skola, medicīnas feldšeris, Balvu 1. vidusskola
Profesionālā darbība: Labklājības ministrijas Valsts
sociālās aprūpes centrs “Zemgale”, direktors. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Informācijas sabiedrības politikas departaments, direktors.
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāts, Stratēģijas un politikas plānošanas
departaments, direktors. Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Sociālo pakalpojumu nodaļa, vecākais referents,
vadītāja vietnieks, vadītājs. Kopš 2009. gada Ķekavas
novada deputāts, Sociālo lietu un finanšu komitejas
loceklis
Mērķis: darīt lietas tā, lai nav kauns nedz pašam, nedz
bērniem
Papildu informācija: 51 gads, precējies, divi dēli.
Biedrības “Turies, Ķekava!” valdes priekšsēdētājs.
Enerģiju darbam smeļos, slēpojot, braucot ar velosipēdu un foreļojot
Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas lauksaimniecības celtniecības fakultāte, inženiera-celtnieka kvalifikācija. Ķekavas vidusskola
Profesionālā darbība: saistīta ar nekustamo īpašumu projektu attīstību no koncepcijas izstrādes līdz
būvniecības procesu plānošanai, uzraudzībai un objektu nodošanai ekspluatācijā. Nekustamo īpašumu
firmas SIA “Latio” mākleris, SIA “PBLC Nekustamie īpašumi” ģenerāldirektors un valdes priekšsēdētājs, SIA
“Modern City uzņēmumu grupa” izpilddirektors
Mērķis: būt pacietīgam, atbildīgam un godīgam prasībās, labi veikt savus pienākumus, lietas izdarīt pareizi ar pirmo reizi
Papildu informācija: 49 gadi, precējies, dēls, biedrības “Turies, Ķekava!” valdes loceklis. Mani interesē
sports, arhitektūra, kino

Izglītība: Rīgas Stradiņa universitāte, doktorantūra
tiesību zinātnēs. Latvijas Policijas akadēmija, profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs. Krievijas
Federācijas Augstākā izmeklētāju skola, profesionālais maģistra grāds, tiesu eksperts – kriminālists, jurists. Priekuļu lauksaimniecības tehnikums, tehniķismehāniķis
Profesionālā darbība: sabiedriskās kārtības nodrošināšana un noziedzības apkarošana, korupcijas
novēršana un topošo juristu apmācība. 29 gadu dieAIGARS
nests Iekšlietu ministrijas Valsts policijā (jaunākais
EVARDSONS
Pulkvedis, Iekšlietu inspektors, vecākais kriminālpolicijas inspektors,
ministrijas izdienas Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietnieks – Ekspertīžu biroja priekšnieks, Policijas skolas priekšpensionārs,
nieks, Valsts policijas koledžas direktors). 2012. gadā
jurists, eksperts
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra vecākorupcijas
kais eksperts korupcijas novēršanas jautājumos. Rīnovēršanas
gas Stradiņa universitātes tiesību zinātņu fakultātes
jautājumos
vieslektors
Mērķis: pilnveidot un turpmāk nodrošināt atklātību,
labas pārvaldības principa ievērošanu Ķekavas novada pašvaldības iestādēs, tostarp pašvaldības dibinātajās kapitālsabiedrībās. Pilnveidot pašvaldības policijas
darbu, lai ikviens iedzīvotājs novadā justos droši un
policists būtu palīgs un draugs
Papildu informācija: 50 gadi, precējies, šobrīd ar
sieviņu audzinām vienu pilngadīgu dēlu un vienu
nepilngadīgu meitu. Latvijas Starptautiskās Policijas
asociācijas valdes loceklis. Stūres kluba biedrs. “Gada
auto” žūrijas eksperts
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Izveidosim efektīvu pašvaldības
pārvaldi, kur politiķi neiejaucas
ikdienas darbā. Pašvaldības darbinieku regulārai kvalifikācijas
paaugstināšanai jākļūst par pašsaprotamu lietu.
Pilnveidosim klientu apkalpošanas vietas Ķekavā, Daugmalē

1HSLHķDXVLPSHUVRQĨJR Ieviesīsim Ķekavas novada pārLHLQWHUHVĒWĨEXOĒPXPD valdnieka, novada izpilddirektora vietnieka amatu.
SLHĿHPäDQą
un Titurgā, kā arī popularizēsim
iespēju novadu bibliotēkās pieņemt iesniegumus pašvaldības un
valsts iestādēm (e-pakalpojumi).

Nepieļausim personīgo ieinteresētību lēmuma pieņemšanā.
Iesniegumu izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai jābalstās tikai uz
normatīvā regulējumu bāzes.
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Pilnveidosim Ķekavas novada
plašo sociālo pakalpojumu un
palīdzības programmu, veltot
atbalstu invalīdiem un pensionāriem ar mazajām pensijām.
Nevis pabalstu sniegšana ilgstošajiem bezdarbniekiem, bet to iesaistīšana darba prasmju apgūšanas
programmās. Atbalstīsim novada
uzņēmējus darbavietu radīšanā
ilgstošajiem bezdarbniekiem.

Ieviesīsim atbalsta programmu ģimenēm, kurās jau ir divi
bērni.
Pilnveidosim dienas centru
darbības formas, lai to telpas izmantotu visa vecuma grupas,
savstarpēji nekonkurējot.
Investēsim finansējumu atbalsta pasākumos (aprūpe mājās,
mobilā aprūpes brigāde, īslaicīgās uzturēšanās pansionāts) per-

sonām mūža novakarē, lai to dzīve būtu cilvēkcienīga un jēgpilna.
Izveidosim ģimenes ārsta
prakses vietu Baložos, jo nav pieļaujams, ka novada vienīgajā pilsētā nav ārstniecības iestādes.
Panāksim, ka pašvaldība
pilnveidos tās īpašumā esošo
veselības ēku tehnisko stāvokli (piemēram, uzbūvēs invalīdu
pacēlāju).
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Kultūras uzdevums ir saglabāt un
attīstīt katra pagasta savdabību
un tradīcijas. Atsaucīgi ieviesīsim visu vērtīgo un jauno tā, lai
tradicionālā kultūra dotu stabilizējošu, nomierinošu – kā segu,
kā mājas, kā patvērumu – efektu,
bet avangardiskā rautu uz priekšu, iesaistītu un komunicētu!
Ar izpratni sadarbosimies ar
pašvaldības mākslas, mūzikas,
sporta iestādēm un biedrībām,

sākot no jauniešu līdz senioru,
citai citu radoši papildinot un
sniedzot dzīves optimisma devu.
Paturot visa novada kultūras
procesu kopēju plānošanu un finanšu pārraudzību un samazinot
administratīvos izdevumus, attīstīsim kultūras namu un bibliotēku tehniskās iespējas.
Labiekārtosim Ķekavas kultūras nama 1. stāvu un Baložu kultūras nama pagrabstāvu, rekons-

truēsim bibliotēku Katlakalnā un
attīstīsim multicentru Daugmalē.
Izmantosim jaunās publiskās telpas Plakanciemā kultūras pasākumiem.
Mērķtiecīgi strādāsim, lai
pašvaldības telpu iekārtojums
un noformējums, kā arī apkalpošanas līmenis būtu atbilstošs
labas kultūrvides prasībām, lai
veidotos zinoša, radoša, kulturāla
sabiedrība.
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Regulāri veiksim komunālo uzņēmumu darbības efektivitātes
izvērtēšanu. Pārbaudīsim komunālo pakalpojumu (apkures,
ūdensapgādes, kanalizācijas, ceļu
uzturēšanas) tarifu aprēķināšanas
pamatotību. Izskaudīsim praksi,
ka par parādniekiem maksā pārējie iedzīvotāji.
Veiksim pasākumus, lai no-

vērstu neplānotu virsūdens ieplūšanu saimnieciskās kanalizācijas tīklos, kas mākslīgi palielina kanalizācijas pakalpojumu
izmaksas.
Izskaudīsim
praksi,
ka
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieki maksā par mājām piegulošo pašvaldības teritoriju uzturēšanu.

Veicināsim uzticēšanos komunālajiem dienestiem, regulāri
sniedzot iedzīvotājiem informāciju par komunālo uzņēmumu
darbību un siltumenerģijas ražotājiem.
Lai mazinātu siltuma zudumus, sakārtosim daudzdzīvokļu
māju apkures sistēmas izolāciju
pagrabstāvos un bēniņos.
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Sports – ne tikai sacensības un
līdzjušana. Sports dod miesai
veselu garu, attīsta raksturu bērniem, iededz patriotismu ikvienā.
Ar nelieliem finanšu ieguldījumiem katrā novada apdzīvotajā vietā izveidosim marķētas pastaigu, nūjošanas un skriešanas
takas. Dzīvojamo māju masīvos
izveidosim nojumes prāta un
galda spēļu cienītājiem. Aktīvās
atpūtas laukumus, tostarp ielu
trenažierus, ierīkosim tā, lai netraucētu iedzīvotājiem, kuri vēlas
mieru.
Ķekavas novadā ir senas un
spēcīgas basketbola tradīcijas.
Sniegsim atbalstu valsts mēroga
basketbola kluba izveidei.
Intensīvi strādāsim un lai-

kus pabeigsim starptautiskiem
standartiem atbilstošu sākumskolas sporta zāli. Mērķis – pieteikt Ķekavas novadu dalībai
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Pasaules čempionāta florbolā
grupu spēlēm, kas notiks Latvijā
2016. gadā.
Rekonstruēsim Baložu vidusskolas
sporta
laukumu
(2015. gadā) un labiekārtosim
Latvijā populārā velokrosa starta
vietu.
Uzbūvēsim daudzām ķekaviešu paaudzēm solīto peldbaseinu.

Novada sporta dzīvi koordinēsim tā, lai sasaistītu pašvaldības un privāto klubu resursus
kopējā mērķa sasniegšanai.
Daugavas ūdens baseinu,
īpaši Daugmalē, kur pašvaldība
ir saglabājusi pieeju pie ūdens,
attīstīsim par ūdenssporta vietu.
Tas radīs jaunas darbavietas apkalpojošajā sfērā (kafejnīcas, nomas utt.).
Izstrādāsim īpašu atbalsta
programmu talantīgo, augsto sasniegumu sportistu izaugsmei novadā neatkarīgi no sporta veida.
Ķekavai ir visas iespējas (finanšu, cilvēkresursu un ģeogrāfiskā
atrašanās), lai mums būtu savs
Olimpiskais čempions.

,=*/ħ7ħ%$(.YDOLWDWĨYDXQPŞVGLHQĨJDL]JOĨWĨEDLNYLHQDPQRYDGDVNROĒQDP
1RGURäLQąWYLHWXSLUPVVNRODVL]JOĨWĨEDVLHVWąGĒEĒUQLHPQRSXVRWUDJDGD
YHFXPD
 ,]YHLGRWSDJDULQąWąVGLHQDVJUXSX OĨG]SONVW NDWUąQRYDGDVNROąNąDUĨ
L]YHLGRWąUSXVVNRODVDNWLYLWąWHV
 1RGURäLQąWEUĨYSXVGLHQDVVNROĒQLHPQROĨG]NODVHL
 0ąFĨEXSURFHVDX]ODERäDQDLLHVDLVWĨWLHV(6XQVWDUSWDXWLVNDMRVSURMHNWRV



Izmantojot valsts finanšu atbalsta sistēmu, pašvaldības iestrādes
(piemēram, auklīšu dienests), nodrošināsim vietas pirmsskolas izglītības iestādē visiem bērniem no
pusotra gada vecuma. Mērķtiecīgi
strādāsim pie pirmsskolas izglītības iestāžu tehniskā stāvokļa uzlabošanas un darbinieku materiālās
stimulēšanas sistēmas ieviešanas.
Lai mazinātu stresu strādājošiem vecākiem, katrā novada
skolā izveidosim pagarinātās
dienas grupu (līdz plkst. 19), kā
arī paplašināsim ārpusskolas aktivitātes, īpašu uzmanību veltot
tehniskai jaunradei.
Strādāsim pie atbalsta programmas ģimenēm, kurām novada skolās mācās vismaz divi bērni. Nodrošināsim ar brīvpusdienām skolēnus no 1. līdz 4. klasei.

Sniegsim vispusīgu atbalstu
pedagogiem darbā ar talantīgajiem bērniem un skolēniem ar
mācīšanās grūtībām, ieviešot
ikvienā novada skolā atbalsta
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personālu (logopēdu, psihologu,
sociālo pedagogu, speciālo pedagogu un karjeras konsultantu).
Mācību procesa uzlabošanai
nodrošināsim skolas ne vien ar
jaunajām tehnoloģijām, bet arī

veicināsim iesaistīšanos Eiropas
Savienības un starptautiskajos
projektos.
Izstrādāsim skolēnu autobusu maršrutus tā, lai tie brauku pa
blīvi apdzīvotām vietām (piemēram, Vimbukrogs, Loreķi), nevis
tikai pa autoceļu A7. Izveidosim
skolēnu autobusa galapunktu Ķekavas vidusskolas teritorijā.
Novada skolām nav savstarpēji jākonkurē, bet, kopā strādājot, jākļūst konkurētspējīgām
valsts mērogā, sasniedzot mērķi – Ķekavas novadā izveidot
ģimnāziju.
Atbalstīsim un iesaistīsim
jauniešus tiem nozīmīgu jautājumu risināšanā. Jauniešu centriem
jākļūst par pašsaprotamu Ķekavas, Daugmales, Baložu, Titurgas
un Valdlauču sastāvdaļu.
mums seko

Rita Stikāne,
“BeBe.lv”
direktore,
“Mammu Bizness
2012” uzvarētāja
Novēlu dzīvot nevis
gardas maltītes, izcilas izrādes,
skaista apģērba vai laba humora
dēļ, bet piepildīt dzīvi ar augstāku
mērķi – padarīt sabiedrību un pasauli par labāku un pilnīgāku! Un
nesūkstīsimies, ka Latvija ir maza,
ka latvieši ir niecīga tauta un mums
nav iespēju... Ņemsim piemēru no
skudrām – sīciņas,
bet mērķtiecīgas!

Daina Šulce
Progresīvi, domājoši
cilvēki, kuri reāli domā
par Ķekavas novadu.

Ineta Vāsule
Manuprāt, Ķekavā
nepieciešams kārtīgs,
ērti sasniedzams ikdienas tirgus laukums
pašmāju tirgotājiem.

Linda Perija-Valijeva
“Mums nav jāturpina dzīvot tā, kā esam dzīvojuši vakar.
Atbrīvojieties tikai no šī uzskata, un tūkstoš iespēju
mudinās mūs uz jaunu dzīvi.” (K. Morgenšterns)
Jāņa idejas un degsme ir lieliska platforma labu un
vajadzīgu pārmaiņu ieviešanai Ķekavā, ko tik sen esam
gaidījuši. Viņš pārzina spēles laukumu un skatās pareizajā
virzienā. Lai izdodas realizēt iecerēto!

Izglītība: Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija,
kultūrizglītības darba organizatora-metodiķa kvalifikācija. Alojas Ausekļa vidusskola
Profesionālā darbība: saistīta ar kultūras jomu.
2011. gadā Ķekavas novada kultūras aģentūra,
kultūras procesu un stratēģijas projektu vadītāja.
2009. gadā Ķekavas kultūras aģentūra, Ķekavas kultūras nama vadītāja. 1996. gadā Ķekavas pagasta kultūras nama direktore. 1978. gadā daļas vadītāja Ķekavas
putnu fabrikas kultūras namā
Mērķis: ilgo darba gadu pieredze, strādājot Ķekavā
un pēdējos gadus iepazīstot visu novadu, dod man
pārliecību, ka labi pazīstu iedzīvotājus, spēju orientēties viņu kopējās vajadzībās un esmu gatava godīgi
un atklāti strādāt to realizēšanā
Papildu informācija: no mākslām priekšroku dodu
teātrim. Patīk rokdarbi. Ar apbrīnu un pietāti izturos
pret visu Dabas radīto
Izglītība: New Port International University (ASV), biznesa vadība
Profesionālā darbība: SIA “Anakom” valdes loceklis.
Basketbola klubs “Jēkabpils”, sportists. Profesionāls sportists vairāk nekā 20 gadus, ilggadējs Latvijas izlases spēlētājs un kapteinis, seškārtējs Latvijas čempions
Mērķis: darīt visu iespējamo, lai Ķekavas novada iedzīvotāji būtu veseli gan miesā, gan garā. Lai jauniešiem būtu motivācija un iespējas pievērsties savai fiziskajai izaugsmei. Esmu redzējis profesionālo sportu
no iekšpuses. Zinu, kā sistematizēt un optimizēt esošos novada resursus tā, lai tiem, kuri vēlas pievērsties
sportam, būtu visi nepieciešamie priekšnosacījumi
savu augstāko mērķu sasniegšanai
Papildu informācija: 37 gadi, ģimenē trīs bērni. Spēku un dzīvesprieku dod ģimene, sports un teātris. Sirdī – ķekavietis
Izglītība: Latvijas Universitāte, fizikas un matemātikas fakultāte, matemātiķa, pasniedzēja kvalifikācija.
Rīgas 1. ģimnāzija
Profesionālā darbība: Ķekavas vidusskola, matemātikas skolotāja un direktores vietniece izglītības
jomā, Ķekavas novada matemātikas un informātikas
metodiskās apvienības vadītāja. Sesavas pamatskola,
sākumskolas skolotāja un matemātikas skolotāja
Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu izglītību ikvienam Ķekavas novada skolēnam
Papildu informācija: 42 gadi, precējusies, ģimenē
aug divi dēli
Izglītība: Latvijas Policijas akadēmija, Publisko tiesību nodaļa, 5. līmeņa profesionālais grāds jurisprudencē, jurista kvalifikācija
Profesionālā darbība: privāto bērnudārzu tīkla uzņēmuma “BeBe.lv” un eko termo regulējoša apģērba ražošanas, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības
uzņēmuma “ThermoKid” direktors un līdzīpašnieks
Mērķis: Ķekavas novada attīstības veicināšana, izmantojot savu profesionālo pieredzi uzņēmējdarbībā
Papildus informācija: precējies, sieviņa Rita, dēls Jorens (4 gadi), meita Jurita (10 gadi)
Izglītība: Essenes (Vācija) Universitāte, Vides labiekārtošanas speciālists. Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, Lauku inženieru fakultāte, kvalifikācija –
inženieris vides un ūdenssaimniecības specialitātē.
Kazdangas lauksaimniecības tehnikums. Ķekavas vidusskola
Profesionālā darbība: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs. Profesionālajā jomā esmu attīstījies no ekspluatācijas inženiera līdz projektēšanas
nodaļas vadītājam. Patlaban nodarbojos ar projektu
vadīšanu, kuros ir iesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums (ERAF, KF)
Mērķis: aktīvi darboties, lai, balstoties uz labi koptām
tradīcijām, veidotu ilgtspējīgu vidi nākotnei. Tikai sakārtotā vidē spēj attīstīties gan vesela miesa, gan bagāts gars
Papildu informācija: 36 gadi, precējies, divas meitas
Izglītība: Baltijas Starptautiskais institūts – sabiedriskās attiecības. Rīgas 1. vakara ģimnāzija
Profesionālā darbība: reklāmas aģentūras SIA
“Smart Promo” projektu vadītājs. Apkalpoju Rīgas un
reģionālos tirdzniecības centrus, pārdodot to reklāmas laukumus gan iekšējiem nomniekiem, gan ārējiem klientiem
Mērķis: attīstīt sporta aktivitātes un vairot aktīvās atpūtas iespējas Ķekavas novada iedzīvotājiem
Papildu informācija: 26 gadi, drīz precēsies
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Izglītība: Brocēnu vidusskola ar specializāciju ķīmiķelaborante
Profesionālā darbība: šobrīd aktīva pensionāru
biedrības “Polārblāzma” padomes kultūras pasākumu organizatore. 2009.–2010. gadā Ķekavas kultūras aģentūras saimniecības pārzine un Doles Tautas nama kultūras pasākumu organizatore. 2005.–
2008. gadā Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja.
2001.–2003. gadā Ķekavas pagasta padomes deputāte un speciāliste sporta, jaunatnes un bērnu jautājumos. Šajā laikā īstenoju vairākus projektus sporta
jomā. Manā virsvadībā tika ierīkoti sporta laukumi
Ķekavā, Valdlaučos, Rāmavā, tika nopirkts un aprīkots Sporta nams, organizēti Sporta svētki Ķekavā,
Valdlaučos, ieviesta tradīcija nominēt “Gada sportistu”. 2002.–1993. gadā lauksaimniecības kooperatīvās
sabiedrības “Ķekavas Kodols” valdes priekšsēdētāja.
1972. gadā kolhoza “Ķekava” arodbiedrības priekšsēdētāja
Mērķis: veicināt pensionāru līdzdalību dažādos novada procesos un attīstības projektos gan kultūras, gan
sporta jomās
Papildu informācija: precējusies, trīs bērni un četri
mazbērni
Izglītība: šobrīd University of Applied Management
(Vācija), starptautiskā maģistra programma, izglītības
menedžments un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, organizācijas vadība ar specialitāti –
izglītības vadība, maģistratūra. Latvijas Universitāte,
Pedagoģijas fakultāte, angļu valodas skolotājas kvalifikācija. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, bakalaurs sporta pedagoģijā. Ķekavas vidusskola
Profesionālā darbība: Ķekavas novada pašvaldība, Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu cetra direktora pienākumu izpildītāja (amata apvienošanas kārtībā), Izglītības
daļas speciāliste. Ķekavas vidusskola, skolotāja
Mērķis: mana maģistra darba tēma saistīta ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas iespēju izpēti vispārējās izglītības iestādēs. Mērķis – ieviest vienotu kvalitātes vadības sistēmu mūsu novada skolās, izmantojot
to kā izglītības kvalitātes uzlabošanas instrumentu
Papildu informācija: 39 gadus esmu Ķekavas un Latvijas patriote. Manā ģimenē aug divas meitas, esmu
biedrību “Turies, Ķekava!”, “Ķekavas novada jauniešu
padome” un “Sporta klubs “Ķekavas novads”” valdes
locekle
Izglītība: 1993. gadā Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības zinātņu maģistrs 1972.–
1977. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmija,
Zooinženieru fakultāte, kvalifikācija – zooinženieris
Profesionālā darbība: man ir tikai viena darbavieta – putnu fabrika “Ķekava”. Par putnkopības speciālisti un ražošanas vadītāju tur nostrādāju 33 gadus.
Šobrīd esmu mājsaimniece
Mērķis: atgriezt sabiedrībai pārliecību un ticību, ka
katra Ķekavas novada iedzīvotāja problēmas un intereses mums ir svarīgas un tām noteikti tiks meklēts
risinājums
Papildu informācija: piederu pie “zaļi” domājošiem,
esmu dabas draugs gan sadzīvē, gan valstiskā mērogā
Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Mehanizācijas fakultāte, autombīļu un autosaimniecību
specialitāte
Profesionālā darbība: lauksaimniecības tehnikas un
servisa un degvielas mazumtirdzniecības uzņēmuma
SIA “Kalnakrogs” valdes priekšsēdētājs. Dīzeļmotoru,
lauksaimniecības tehnikas, ģenerātoriekārtu tirdzniecības un servisa uzņēmuma SIA “Autex” valdes
priekšsēdētājs, īpašumu iznomāšanas un apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Serviss Dole” valdes loceklis
Mērķis: darīt to, ko zinu un māku, nodrošinot visiem
pieņemamus dzīves un darba apstākļus. Ar savu darbību veicināt un uzlabot apkārtējās telpas un vides
attīstību
Papildu informācija: precējies, ģimenē ir trīs dēli
Izglītība: Latvijas Universitāte, bakalaura grāds vadībzinātnē. Ražošanas apvienības VEF tehniskā skola,
automehāniķis. Ķekavas vidusskola
Profesionālā darbība: VAS “Latvijas Valsts ceļi”, iekšējā audita daļas auditors. Valsts policija, kārtības policijas inspektors
Mērķis: strādāt tā, lai Ķekavas novads būtu labas
pārvaldības piemērs visām Latvijas pašvaldībām, un
Ķekavas novada iedzīvotāji būtu lepni par savu novadu
Papildu informācija: 40 gadi, precējies, dēls
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Ķekavas pašvaldības policijas
darbam jābūt neuzkrītošam, bet
nesaudzīgam pret likumpārkāpējiem. Pilnveidosim to, lai policists
ir “draugs un palīgs”, nevis soda
kvīšu rakstītājs.
Lai samazinātu ļaundaru iespējas un palīdzētu atklāt noziegumus,
ieviesīsim kustību “kaimiņš kaimiņam – draugs un uzraugs”. Vienkāršosim un nodrošināsim anonimitāti informācijas sniegšanā par

“aizdomīgiem gadījumiem”.
Pilnveidosim sabiedrisko vietu video un audio novērošanas
sistēmas. Sadarbojoties ar Valsts
policiju, izskaudīsim narkotisko
vielu iegādes un lietošanas iespējas novadā.
Plānveidīgi modernizēsim pašvaldības policijas darbinieku tehnisko aprīkojumu (piemēram,
individuālās video kameras un
audio sistēmas), investēsim finan-

ses izglītošanā, tostarp saskarsmes
jautājumos un materiālajā stimulēšanā. Prognozējot ūdens transporta kustības pieaugumu Daugavā, izveidosim policijas glābēju
vienību, nodrošinot sabiedrisko
kārtību uz ūdens un peldvietās.
Ieviesīsim principu, ka apdzīvotās vietās policists patrulēšanu
veiks kā gājējs vai velobraucējs, tā
kļūstot pieejams iedzīvotājam un
uzklausot tā sāpi.
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Ikviens autobraucējs ir arī
gājējs, dažreiz velobraucējs un
pa retam – sabiedriskā transporta lietotājs. Autovadītāja priekšrocības – neatkarība, ātrums un
ērtāka sēdēšana sastrēgumos –
izmantojamas uz lielceļiem un
pilsētās. Dzīvojamajo masīvu (Ķekavā, Titurgā, Baložos,
Daugmalē un Valdlaučos) ielās
un iekšpagalmos priekšroka ir
gājējiem, tostarp ar bērnu ratiņiem, un velobraucējiem. Dzīvojamos masīvos gājēju un autotransporta plūsmas nodalīšanai
izmantosim dekoratīvos vides
elementus (puķu dobes, soliņus
utt.).
Ierīkosim modernas velosipēdu novietnes pie izglītības iestādēm un pašvaldības ēkām.
Lai samazinātu autotransporta daudzumu dzīvojamo
masīvu iekšpagalmos, ierīkosim
ar videonovērošanu aprīkotas
bezmaksas autostāvvietas Ķekavā, Titurgā un Baložos, vienlaikus palielinot gājēju drošību un

saglabājot zaļo zonu.
Attīstīsim veloceliņu no
Dienvidu tilta līdz Rāmavai, Baložiem, Katlakalnam, bet tālākā nākotnē – līdz Ķekavai. Šim
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nolūkam attīstīsim veco Bauskas
ceļu kā ielu, kur priekšroka ir velobraucējiem un gājējiem.
Lai palielinātu sabiedriskā
transporta lietotāju skaitu uz
Rīgu, strādāsim pie efektīvas
autobusu satiksmes izveides ar
Ķekavu, Daugmali un Dzērumiem. Izbūvēsim apgaismotas
sabiedriskā transporta pieturvietas ar nojumēm, sēdvietām,
viegli saprotamām, informatīvām norādēm. Blakus pieturvie-

tām ierīkosim apgaismotas gājēju
pārejas pāri autoceļiem un ceļu
norobežojošiem grāvjiem. Nodrošināsim pieturvietu regulāru
uzkopšanu.
Piesaistīsim satiksmes organizācijas speciālistus, kas pārveidos luksoforu darbības režīmus
atbilstoši satiksmes intensitātei
(viedie luksafori) pie Baložiem
un pagrieziena uz Valdlaučiem.
Tā iegūsim ne tikai mazākus sastrēgumus uz autoceļa A7, bet arī
mazāku caurbraucošā transporta
kustību Katlakalnā un Rāmavā.
Lai uzlabotu lauku grants
ceļu stāvokli, regulāri atjaunosim
to profilu, profesionāli greiderējot, ja nepieciešams, atjaunojot
vecos vai izrokot jaunus grāvjus.
Apstrādāsim apdzīvotajās vietās
grants ceļus ar pretputekļu vielu.
Lai palielinātu valsts budžeta finansējumu ceļu tehniskā
stāvokļa uzlabošanai, iekļausim
visus līdz šim nereģistrētos pašvaldības autoceļus Ķekavas pašvaldības ceļu reģistrā.

Turaids Stankēvičs
Man kā divu bērnu tēvam, domājot par
bērnu nākotni, ļoti svarīga lieta ir izglītība.
Mums jau ir lieliska PII “Bitīte”, drīzumā
tiks pabeigta jaunas sākumskolas
pirmā kārta. Pamatskolas atlikušo kārtu
pabeigšana, pagarinātās dienas grupas skolās, kas ir
nepieciešamība, ja vecāki strādā Rīgā, un ģimnāzijas
statuss Ķekavas vidusskolai, kas būtu apliecinājums
izglītības kvalitātei, ir lieliska vīzija, kuru īstenošanai ticu.
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Par pašsaprotamu jākļūst pašvaldības darba plānošanai trīs gadu
periodam, publicējot plānoto iepirkumu un būvniecības darbu
plānu pašvaldības vietnē. Tas nodrošina atklātu un godīgu konkurenci, ļauj vietējam uzņēmējam plānot resursus dalībai pašvaldības pasūtījumu kokursos.
Ieviesīsim citās pašvaldībās
sen lietoto praksi, nododot uzņēmējiem mazo pašvaldības ceļu,
ietvju un iekšpagalmu tīrīšanu
un uzturēšanu, zāles pļaušanu un
puķudobju apkopšanu.
Ieviesīsim Latvijas normatīvajos aktos atļauto atbalstu

vietējiem zemniekiem, iepērkot
pirmsskolas izglītības iestāžu
un skolu audzēkņu ēdināšanai
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vietējos svaigos augļus, dārzeņus
un piena produktus.
Izstrādāsim daudzdzīvokļu
māju un pašvaldības ēku siltinā-

šanas, teritoriju labiekārtošanas
programmas, plānojot nelielus
darba apjomus, lai tos būtu ekonomiski izdevīgi veikt novada
mazajiem un vidējiem uzņēmējiem.
Atbalstīsim īpašuma nodokļu atlaidi novada uzņēmumiem,
kuros strādā vismaz 50 % novada
iedzīvotāju un to atalgojums par
50 % pārsniedz minimālo algu.
Optimizēsim
pašvaldības
birokrātiskās procedūras dažādu atļauju un izziņu saņemšanā, izstrādāsim un realizēsim
uzņēmejdarbības veicināšanas
plānu.

9,'(817ŝ5,606
7ĨUDXQODELHNąUWRWDYLGHNXUĒUWLG]ĨYRWXQSDWĨNDPLEUDXNWFLHPRV
,]PDQWRMRWYLVXVąUĒMRVUHVXUVXV (6IRQGL/DWYLMDV9DOVWVPHæL5ĨJDV
SDäYDOGĨED X]WXUĒWWĨUXVDSNąUWĒMRVPHæXVXQ'DXJDYDVNUDVWXVYHLGRW
DWSŞWDVLQIUDVWUXNWŞUX VROLĿLDWNULWXPXWYHUWQHVVWąYYLHWDV YHLFLQRW
HNRWŞULVPX]DķLGRPąMRäLHPSLOVĒWQLHNLHP
 3DOLHOLQąWDWNULWXPXXUQXVNDLWXYLHWąVDUOLHOXJąMĒMXSOŞVPX
 ,]YHLGRWVXĿXSDVWDLJXWDNDVXQODXNXPXV
 6DNąUWRWQRWHNJUąYMXVXQPHOLRUąFLMDVVLVWĒPDVODLPD]LQąWXSąUSXUYRäDQRV


Attīstīsim Ķekavas upes ielejas
dabas parku par mūsdienīgu
kultūras un atpūtas kompleksu.
Labiekārtosim atpūtas vietas pie
Daugavas un Titurgas ezera.
Izstrādāsim novada apdzīvoto vietu apzaļumošanas, labiekārtošanas un kultūrvides attīstības
plānu. Ainavu veidošanai jākļūst
par tradīciju.
Lai mazinātu mežu piegružošanu, veicināsim izzinošo dabas tūrismu ar augu un
dzīvnieku vērošanu to dabiskajos apstākļos. Izmantojot ES
fondu resursus, Latvijas Valsts
meža finanšu programmas un
sadarbībā ar Rīgas pašvaldību,
izveidosim atpūtas infrastruktūru (soliņi, atkritumu tvertnes,

stāvvietas) mežos, veicinot ekotūrismu zaļi domājošiem pilsētniekiem.
Popularizēsim novada nacionālā mēroga tūrisma objektus –
Daugmales pilskalnu, Nāves salu,
Katlakalna baznīcu, vienlaikus
uzlabojot infrastruktūru to apkārtnē, veicinot mazo un vidējo
uzņēmēju attīstību. Pozicionēsim Ķekavas novadu kā vienas
dienas vai brīvdienu galamērķi
Rīgas apkārtnē (piemēram, Rāmavas muižas vai Ķekavas baznīcas
apskate).
Attīstīsim atkritumu šķirošanas ideju, sākot ar pirmsskolas
izglītības iestādēm. Palielināsim
atkritumu urnu skaitu vietās ar
lielu gājēju plūsmu. Izveidosim

sabiedrisko tualeti vecajā Ķekavā.
Izveidosim suņu pastaigu takas un laukumus, aprīkojot ar
atkritumu savākšanas urnām,
tā atrisinot suņu pastaigu radītā
piesārņojuma problēmu blīvi apdzīvotās vietās.
Atbalstīsim mazdārziņu izmantošanu kā vienu no atpūtas
un ekoloģiskajiem dzīvesveidiem.
Strādāsim pie notekgrāvjus
un meliorācijas sistēmu efektivitātes paaugstināšanas, mazinot pārpurvošanos. Turpināsim
ūdens un kanalizācijas tīklu izveides projektus, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Risināsim kanalizācijas sistēmu radīto
smaku jautājumu.
mums seko

mums seko
Jolanta Medne
Vēlos prāta un jūtu līdzsvaru, sadzīves
kārtību Ķekavai un Latvijai kopumā.
Atraisīsim savas domas un spēku,
dosim iespēju īstai kultūrai un dzīvei.
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Valdis Mednis
Es ticu, ka mēs – Vidzemes partijas
atbalstītāji – 2. jūnijā redzēsim jūs
kā uzvarētājus šajās pašvaldību
vēlēšanās. Sāksies darbs. Domāju, ka
jūsu cilvēkiem Ķekavas novadā tas būs
jāveic daudz ilgāk par četriem gadiem, jo “valstsvīrs
no politiķa atšķiras ar to, ka politiķis orientējas uz
nākamajām vēlēšanām, bet valstsvīrs – uz nākamajām
paaudzēm”. (Čerčils) Lai jums un mums veicas
Anita Franckeviča
Lai Ķekava atklāj un izmanto savu
cilvēku potenciālu! Balsošu par
pozitīvām pārmaiņām
Ķekavas pagastā.

Ieva Romanosa
Mūzika ir skaistākā no mākslām. Zinu
daudzus šī saraksta cilvēkus. Viņiem mūzika
un māksla ir dzīves neatņemama sastāvdaļa.
Esmu par inteliģenci un visaptverošu
attīstību! Balsošu un turēšu īkšķus par jums!
Irēna Dumpe
Paldies Ilgonim, Valtam un Jānim, kas
izveidoja domubiedru komandu, četru
gadu garumā spēja to noturēt un
papildināt, par pamatu liekot uzticēšanos,
atklātību un kopīgas vērtības. Man kā
ienācējai Ķekavā būtu grūti atrast vēl
lieliskāku iespēju, kā līdzdarboties tās
vietas attīstībā, kur es dzīvoju un
jūtos piederīga.

Juris Matvejs
Deputāta uzdevums nav iepriecināt
sabiedrību, bet gan pateikt patiesību.
Veiksmi, Vidzemes partija, es par jums!
Alise Patmalniece
Es vienmēr par savu krusttēvu Jāni!

Agnese Kampmane
Reiz skolnieks jautāja skolotājam: “Cik
ilgi ir jāgaida pārmaiņas uz labo pusi?”
“Ja gaidīsi, tad ilgi,” atbildēja skolotājs.
Paldies, ka darāt, nevis gaidāt!

Izglītība: Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, bakalaura grāds komunikāciju zinātnē.
Rīgas Tirdzniecības tehnikums, reklāmas servisa
komercdarbība. Ķekavas vidusskola
Profesionālā darbība: reklāmas aģentūra “AV Multimedia”. Reklāmas projektu izstrāde, plānošana un
uzraudzība
Mērķis: vai, darbojoties sabiedrības labā, var būt
arī mazāks mērķis, kā nodrošināt ikkatra novada
iedzīvotāja labklājību? Varbūt tas ir ambiciozi, bet
es ticu, ka, paturot šo lielo mērķi kā vadmotīvu, nav
iespējams kļūdīties praktisku lēmumu pieņemšanā
Papildu informācija: 27 gadi, Jaunā Miltu teātra
dalībnieks

EDGARS
VARAŅICKIS
Reklāmas speciālists

Izglītība: 2012. gadā Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu maģistrs Baltijas jūras reģionu studijās. 2009. gadā Birmingemas universitātes koledža
(Anglija), bakalaura grāds Tūrisma un biznesa vadībā. 2007. gadā dalība studentu apmaiņas programmā Seviļas privātajā augstskolā EUSA (Spānija) Tūrisma uzņēmumu vadības un kultūras programmā
Profesionālā darbība: tūrisma tirgus speciāliste
un Latvijas oficiālā tūrisma portāla www.latvia.travel satura speciāliste Tūrisma attīstības valsts aģenLINDA
tūrā. Informācijas centra koordinatore dziesmu un
ZIEDIŅA-ĒRGLE
deju svētkos 2008. gadā Birmingemas universitāInteraktīvo risinājumu
tes studentu informācijas centra administratore
satura speciāliste
Mērķis: piesaistot Eiropas Savienības fondu, privāto
uzņēmēju un pašvaldības līdzekļus, veicināt jaunu,
izglītojošu un vidi saudzējošu tūrisma objektu izveidi
(izzinošas dabas takas, nūjošanas takas, velotūrisma
maršruti, vietējo ražotāju un amatnieku centri). Veicināt pašvaldības un uzņēmēju interesi iesaistīt skolēnus
un jauniešus vasaras darbos un nodrošināt prakses iespējas novada uzņēmumos. Uzlabot novada teritorijā
esošās ainavas, sakopjot un labiekārtojot parkus, upju
teritorijas, mežus. Veicināt ceļu un gājēju ietvju labiekārtošanu mazāk apdzīvotajās novada teritorijās. Rūpēties par to, lai tiktu attīstīta kultūrvide Plakanciemā
(dažādu paaudžu interešu pulciņi, kultūras centra izveide, pasākumu organizēšana). Esmu par ziedošu, sakoptu, labiekārtotu un ekoloģiski tīru Ķekavas novadu!
Papildu informācija: 26 gadi, kaislīga ceļotāja un
teātra mīļotāja, katoliete. Ar vīru audzinu vienu
mazu ziķeri. Vasarā patīk rušināties ģimenes iekoptajos mazdārziņos
Izglītība: šobrīd mācos maģistrantūrā Latvijas Universitātē diplomātiju. Rīgas Stradiņa universitāte,
starptautiskās attiecības – Eiropas studijas. Rīgas
franču licejs. Ķekavas vidusskola
Profesionālā darbība: izglītība iegūta starptautisko attiecību jomā, bet ikdienas darbs saistīts ar
aviācijas nozari, strādājot virszemes apkalpošanas
uzņēmumā
Mērķis: darboties Ķekavas novada attīstības veicināšanā, padarot sabiedrisko telpu par pievilcīgu
vidi, kurā droši justies bērniem, viņu vecākiem un
vecvecākiem, kā arī ikvienam novada apmeklētājam
Papildu informācija: 25 gadi, nodarbināts students, kas atvērts jauniem izaicinājumiem
Izglītība: Grāmatvedības un finanšu koledža, sabiedrības pārvaldes speciāliste. Rīgas Kultūras un
izglītības darbinieku tehnikums, masu pasākumu
režisore. Ķekavas vidusskola
Profesionālā darbība: grāmatu veikals “Jānis
Roze”, vadītāja. Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļa, vadītājas vietniece. Ķekavas pagasta bibliotēka, bibliotekāre. Ķekavas novada pašvaldība, laulību ceremoniju mākslinieciskā vadītāja. Agrofirma
“Ķekava”, kultūras darba organizatore
Mērķis: ar darba pieredzi, sirsnīgu un godīgu attieksmi pret novadniekiem – turēt godā sadzīves tradīcijas, vadīt un pilnveidot Ķekavas novada kultūras dzīvi
Papildu informācija: 52 gadi, precējusies, meita,
dēls, mazmeita. Manas dzīves neiztrūkstošās pavadones – dziesma un dzeja, bet kontrastam – labs futbols
Izglītība: Rīgas politehniskais institūts, specialitāte – civilā un rūpnieciskā celtniecība. Rīgas 5. vidusskola
Profesionālā darbība: 1993. gadā SIA “Būvrekss”,
valdes loceklis. 1993.–1983. gadā kolhozs “Ķekava”,
celtniecības darbu vadītāja vietnieks
Mērķis: izveidot Ķekavas novadā vidi, kurā attīstītās uzņēmējdarbība
Papildu informācija: precējies, divi dēli un divas
mazmeitiņas “peciņas”. Hobiji – kalnu slēpošana un
darbs savā mežā ar motorzāģi vai arī darbs brīvdienās, kas pāraug nogurdinošā, bet patīkamā atpūtā

KASPARS PRIEDE
Virszemes
apkalpošanas
dispečers

ANITRA VANAGA
Kultūras un
sabiedrisko
pasākumu vadītāja

HARALDS
BUŅĶIS
Uzņēmējs
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Vents Smiltnieks
Ja Jānis vēlas īstenot
savus mērķus, viņa
spējām nav robežu.
Egons Liepa
Dariet šodien to, par
ko citi rīt tikai domās.

Valdis Menniks
Dariet vairāk to, kas
dara jūs laimīgus!

Māra Patmalniece
38 gadus ķekaviete
Izsenis par Ķekavu ir
bijis strīds, kur tad tā īsti
atrodas – Zemgalē vai
Vidzemē. Pat aužot Ķekavas novada
tautas tērpu, bruncī tika ieausts
gan Zemgales košo rozīšu raksts,
gan Vidzemes svītru dažādība, jo
Vidzeme ir viskrāšņākā Dieva zeme –
mūsu mājas, mūsu amatniecības,
mākslas, kultūras un Latvijas
inteliģences šūpulis. Un Vidzeme
šobrīd ir pārliecināti ķekavieši: Valts
Variks dzimis ķekavietis, Ilgonis
Leišavnieks 28 gadus Ķekavā, Jānis
Vaivods 38 gadus Ķekavā, Aigars
Evardsons 24 gadus Ķekavā, Vēsma
Ozoliņa 36 gadus Ķekavā, Aigars
Vītols dzimis Ķekavietis, Ginta Zuša
dzimusi ķekaviete, Juris Stikāns
dzimis ķekavietis, Juris Milts dzimis
ķekavietis, Gints Klēģers dzimis
ķekavietis, Dzintra Maļinovska
41 gadu Ķekavā, Linda Zaķe dzimusi
ķekaviete, Pārsla Dzirne 33 gadus
Ķekavā, Guntis Tīģeris 30 gadus
Ķekavā, Edgars Melnieks dzimis
ķekavietis, Edgars Varaņickis dzimis
ķekavietis, Linda Ziediņa-Ērgle
dzimusi ķekaviete, Kaspars Priede
dzimis ķekavietis, Anitra Vanaga 38
gadus ķekaviete, Haralds Buņķis 30
gadus ķekavietis.
Es ticu, ka šie cilvēki, kas ir ķekavieši
ar saknēm, ar pārliecību vadīs un radīs
Ķekavu tādu, kādu mēs to vēlamies
redzēt, lai, pārfrāzējot Rūfolfu
Blaumani, mēs varētu teikt: “Mans
zelts ir mana Ķekava, mans gods
ir viņas gods” un novēlot pārējiem
vadīt un valdīt gribētājiem – lai jūsu
augstākā vērtība ir Godaprāts, lai
vīrs un vārds ir jūsu apliecinājums un
godīguma zīmogs.
Māris Teko
Katru gadu iedzīvotāju
ienākuma un
nekustamā īpašuma
nodokļa formā Ķekavas
budžetā iemaksāju vairāk nekā
Ls 10 000. Šie nodokļi, kā arī ES
fondu nauda tiek zemiski izšķērdēti
ar vadošo deputātu atbalstu. Tāpēc
paciest to, kas šodien notiek, nozīmē
to atbalstīt. Es – par Vidzemes partiju
un pārmaiņām!
Aigars Zariņš
Bagātos apskauž,
gudros apbrīno, bet
tikai cilvēkiem ar
raksturu uzticas – es
atbalstu cilvēkus ar raksturu, jo tie
var kaut ko mainīt!

Dzintars Mednis
“Stiprie cilvēki vienmēr
ir vienkārši .“(Ļevs
Tolstojs) Ja Džuri pazītu
Ļevs, viņš šo ģeniālo
domu vēl uzlabotu.
Ilze Baumerte-Loļa
Novēlu jums ar vienu
šāvienu nošaut divus
zaķus...
Armands Loļa
Galvenais ir neuzķerties
uz Lietuvas banāniem
un lai Alejās ir smaržīgs
gaiss.
Ieva DompalmaStankēviča
Es par Zaķiem Ķekavā!

Sarmīte Čapa
Es zinu, ka Linda un
komanda atjaunos un
pilnveidos āra sporta
laukumus!
Aigars Skuja
Pietiek pa tukšo runāt,
jāsāk kaut ko darīt!
Turas!
Zanda Osovska
Mēs no Baložiem
lūdzam pēc iespējas
ātrāk noasfaltēt
Saulgriežu ielu, kura ir
neiedomājami sliktā stāvoklī!
Aivars Vanags
Nost ar krancāniem!
Lai dzīvo leišavnieki!

Santa VanagaKuikucāne
Labiekārtot atpūtas
vietas Ķekavā un tās
apkārtnē, lai vecākiem
ar bērniem būtu, kur pavadīt
brīvo laiku!
Vents Vanags
Anitra ir spēcīgs
cilvēks ar plašu
interešu loku, ticu, ka
viņai izdosies realizēt
savus mērķus kultūras jomā Ķekavā!
Simona Ulme
Uzskatu, ka Anitra
spētu pozitīvi
ietekmēt Ķekavas
kultūras dzīvi.
Ingera Bērziņa
Pārlasot visu partiju
programmas,
“aizķērās” divas. Viena
no tām –
Vidzemes partija.
Vēl ir laiks pārdomām...
Ilze
Vanaga
Jā, sen pienācis laiks
sakārtot Ķekavas
apkārtni, beidzot kāds
nopietni par to runā!

Bukletu apmaksā Vidzemes partija.

Agita Lagzdiņa
Lai izdodas un
piepildās iecerētais!
Gaišas domas, gaišus
darbus!

Jolanta Lokmane
Ķekavā bērnu rotaļu
laukumos nepieciešams
mīkstais segums, lai
kājas nemirktu dubļos.

Emīls VanagsKuikucāns
Tieši Anitra Ķekavai ir
vajadzīga!

Elga Auziņa
Esiet īsti, patiesi un
dariet visu no sirds!
Es par jums!

Juris Ritums
Nu beidzot Ķekavā
parādījies normāls
saraksts!

Valdis Rocēns
Dr. sc. admin.
Biznesa augstskolas “Turība” projektu direktors
Man Ķekavas pagastā ir
nekustamais īpašums, un pats esmu
septiņus gadus tur dzīvojis, tāpēc
pirms vairākiem gadiem ar lielām
sirdssāpēm sekoju plašsaziņas līdzekļu ziņām par tiesiskuma problēmām Ķekavā, kas beidzās ar pagasta
padomes atlaišanu 2008. gadā. Arī
pēdējos gados ziņas publiskajā un
ne tik publiskā telpā liecina, ka ne
viss Ķekavas novada domē ir kārtībā,
tāpēc es kā Ķekavas patriots esmu
priecīgs, ka šī gada pašvaldības vēlēšanās kandidē Aigars Evardsons,
kuru pazīstu kā godprātīgu, principiālu un stingru cilvēku.
Aigar, ja tevi nesamala iekšlietu sistēmas dzirnakmeņi, ja tu arī samudžinātajā un iesīkstējušajā akadēmiskajā
un zinātniskajā vidē spēj pilnveidoties
un virzīties uz priekšu, tad es ticu, ka arī
politika tevi nesabojās. Ej un strādā! Par
labu novadam un cilvēkiem, par labu
mums visiem. Tu zini, kas jādara.

Jānis Priede
Kapars ir jauks,
labsirdīgs cilvēks. Es
novēlu, lai viņam viss
izdodas un lai veicas
vēlēšanas un visos darbos.
Ainars Zvirgzdiņš
ZS “Lielvasaraudži” īpašnieks. Aigars ir lietišķs
un atvērts cilvēks. Vienkāršs, mērķtiecīgs, labi
orientējas dažādās dzīves situācijās.
Kristine Kibilda
Aigars Evardsons –
mērķtiecīgs, stingrs un
prasīgs, spējīgs pielāgoties mainīgiem apstākļiem, atklāts saskarsmē ar citiem,
pauž savu nostāju un nebaidās par
sava viedokļa apspriešanu, ir gatavs
vienmēr uzklausīt, nešķirojot cilvēku
sociālo stāvokli.
Rita Labarēviča
Vēsma, esi stipra un
droša! Kultūras cilvēkiem jāvar turēt kanti
un nedevalvēties.
Kārlis Vāsulis
Linda Ziediņa ir gudra
un uzņēmīga kandidāte! Novēlu augstu
lidot – tālu tikt!
Zinta Ērgle
Prieks, ka tu, Linda Ziediņa, nepaliki ārzemēs,
jo Latvijai un Ķekavai ir
vajadzīgi tieši tādi jaunieši kā tu!
Jānis Kalniņš
Nebūsim tikai PAR
kultūru, bet arī PAR
izbraucamiem ceļiem,
plānotu satiksmes plūsmu pagasta
teritorijā un plānotu būvniecību.
Andris Skabs
Tu neatlaidīgi centies
sasniegt izvirzītos
mērķus. Lai veicas
visās dzīves jomās.
Veronika
Beiermane
Patiess prieks, ka
Lindai Ziediņai patīk
adīt. Lai Dievs dod
ikvienam darba devējam tik čaklu
un gudru darbinieku.
Ķekavas ciemata teritorijā
nepieciešams vēl vairāk soliņu.

Taisa Lamberte
Kā viens no Kekavas
aborigēniem un
īsteniem patriotiem
saku: turies, Ķekava no
Vidzemes partijas, lai īstenie kekaviesi
parāda, ko var darīt sava pagasta un
novada labā, kopā ar Dzintru Malinovsku, kura vienmēr ir strādājusi un
rūpējusies par ļaudīm!
Janīna Škutāne
Man kā vecmāmiņai
būtu svarīgi, lai Ķekavā
dzīvojošajiem bērniem
tiktu sniegta kvalitatīva
un mūsdienīga izglītība, nodrošinot
aizraujošu mācību procesu un no
mazotnes mācot bērniem mācīties, jo
mūsdienās pasaule mainās tik strauji,
ka visu iemācīties nav iespējams,
tādēļ efektīvāk ir apgūt mācīšanās
iemaņas, kas ļautu apgūt dzīvei nepieciešamās zināšanas ātri un efektīvi.
Mēs, ķekavieši, varam būt gandarīti
un lepni, ka mūsu novadā ir izveidota
Vidzemes partijas Ķekavas kopa ar
zinošiem, strādīgiem un saimnieciskiem novada iedzīvotājiem, kuriem
noteikti izdosies uzlabot Ķekavas
novada skolu mācību programmu,
nodrošinot mācību iestādes ar mūsdienīgām tehnoloģijām un sakārtotu
infrastruktūru, lai skolēniem būtu
aizraujošs mācību process.
Ronalds Ziediņš
Iesaku ievilkt daudz
krustiņu – Linda
Ziediņa ir laba
kandidāte!

Gvido Ziediņš
Lai Ķekavas novads
attīstītos ir vajadzīgi
jauni, izglītoti un radoši cilvēki. Tev, Linda Ziediņa, ar savu
pieredzi un zināšanām ir lieliska
iespēja mūsu novadu pilnveidot.
Irta Lokmane
Prieks par jaunajiem!
Prieks par uzņēmību! Ar
vīru noteikti iesim vēlēt.
Lauris Potašs
Tā nav mūsu vaina, ka
cilvēki ir nabagi, bet tā
ir mūsu atbildība – darīt kaut ko lietas labā.
Egija Posse-Apsīte
Jura viena no labākajām
īpašībām ir rūpes par
ģimeni un tuviniekiem.
Un tādēļ uzskatu, ka
viņš būs gatavs palīdzēt un būs ieinteresēts visos jautājumos, kas skar Ķekavas iedzīvotāju labklājību un Latviju
iedzīvotājus nākotnē. Lai izdodas
īstenot visus mērķus!
Kārlis Volodins
Juri Stikānu pazīstu personīgi un zinu, ka viņš
ir cilvēks, uz kuru var
paļauties. Vienmēr precīzs, taisnīgs un virzīts uz mērķi. Cilvēks,
kurš vajadzības gadījumā nebaidās
peldēt pret straumi. No šādiem cilvēkiem kā Juris jābūvē pamati nākotnei!
Mārtiņš Kļaviņš
Novēlu jums pēc ievēlēšanas atcerēties, ka
jūs esat tautas KALPI,
nevis otrādi!
Māris Freimanis
Vidzemes partija, es
par jums, un lai Ķekavā
ir pilnvērtīgas aktīvās
atpūtas iespējas.
Zane Henčele
Vidzemes partija, es par
jums, par to, lai Ķekavā
jūtamies kā savās mājās!
Kristaps Kubliņš
Vidzemes partija,
lai jums veicas.

Lidija Brigzne
Lai izdodas izveidot
draudzīgu un saliedētu Ķekavas novadu!
Raina Sula
Par labu izglītību
Ķekavas novadā!

Liene Vītola
Biju pašvaldības deputāte, zinu, cik atbildīgi
un laikietilpīgi ir pildīt
deputāta pienākumus.
Diemžēl mūsu zemē vārdam “deputāts” vairāk ir negatīva skaņa. Varu tikai
apbrīnot Valta komandu, kura ideālistiski tic godīgai politikai. Turies, Ķekava!
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