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Sociālais atbalsts novadā
2021. gadā paaugstināts pašvaldības 

līdzfinansējums aukļu darba 
samaksai līdz 180 eiro mēnesī, kā 

arī privātajiem bērnudārziem – par 
bērniem no 1,5 gada līdz četru gadu 

vecumam – 277,90 eiro, un par 
bērniem, kam nepieciešama obligātā 

sagatavošana pamatizglītības ieguvei 
– 200,68 eiro mēnesī.

Risinot nepietiekamo bērnudārzu 
skaita jautājumu, Ķekavas novada 
pašvaldība ģimenēm, kuru bērniņi 
netiek pašvaldības bērnudārzos, 
piedāvā alternatīvu iespēju 
–  pašvaldības apmaksātus aukļu 
pakalpojumus. Pēc Izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes datiem 
novērojams, ka 2020. gadā pieaudzis 
gan aukļu, gan pieskatāmo bērniņu 
skaits – pagājušajā gadā 200 aukles 
pieskatījušas 370 bērniņus.

Jau sesto gadu pēc kārtas abās  
Ķekavas novada vidusskolās  

10.–12. klašu audzēkņi par labām 
sekmēm saņem stipendijas 30 vai 
50 eiro apmērā. Pavasara semestrī 
stipendiju saņēma 39 vidusskolēni,  

bet rudens semestrī skaits palielinājies 
līdz 48 vidusskolēniem, un gada laikā 

šim mērķim izlietoti vairāk nekā  
17 000 eiro no pašvaldības budžeta.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 
laikā, lai atbalstītu novada iedzīvotājus, 
kuri  krīzes situācijā ir nonākuši 
grūtībās un nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības, Ķekavas novada 
pašvaldība palielinājusi piešķiramo 
krīzes pabalstu līdz 150 eiro mēnesī 
līdzšinējo 80 eiro vietā.  
Tāpat pašvaldība krīzes pabalsta 
saņēmējam papildus izmaksā 50 
eiro par katru aprūpējamo bērnu līdz 
18 gadu vecumam. 

Lai sniegtu lielāku atbalstu pilngadību 
sasniegušajiem bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, Ķekavas novada pašvaldība 

palielina piešķiramo sociālo garantiju 
un pabalstu apmēru patstāvīgas 

dzīves uzsākšanai.

Pagājušajā gadā Ķekavas novada 
pašvaldība izmaksājusi gan jau 
ierastos pabalstus, gan saistībā ar 
ārkārtējo situāciju papildus iedzīvotāju 
atbalstam izmaksāti arī krīzes 
pabalsti vairāk nekā 16 tūkstošu eiro 
apmērā. Kā norāda Valsts kontroles 
ziņojums, tas ir astotais būtiskākais 
izlietoto līdzekļu apmērs no visām 
pašvaldībām.

Atbalstot Ķekavas novada sportistus, 
2020. gadā pašvaldība piešķīrusi 
finansējumu novada individuālajiem 
sportistiem,  sporta klubiem un 
biedrībām vairāk nekā 154 000 eiro 
apmērā, informē Ķekavas novada 
pašvaldības Sporta aģentūra.

Lai atbalstītu Ķekavas novadā 
dzīvojošās ģimenes, kuru bērniem 
ārkārtējās situācijas laikā mācību 

process norisinājās attālināti, Ķekavas 
novada pašvaldība 2020. gadā 

kopumā izsniegusi 2733 brīvpusdienu 
pakas. Šim mērķim izlietoti gandrīz  

70 tūkstoši eiro.

Rīgas plānošanas reģionā, kurā ietilpst 
arī Ķekavas novada pašval dība, tiek 
īstenots nozīmīgais deinstitucio na lizā
cijas projekts. Reģionā sociālos pakal
pojumus saņem jau 530 personas. 
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās 
deinstitucionalizācijas projekta ietva
ros sabiedrībā balstītus sociā los 
pakal pojumus saņem 530 perso nas – 
347 bērni ar funkcionāliem traucēju
miem un 183 pilngadīgas perso nas ar 
garīga rakstura traucējumiem.

Atzinīgi novērtējot lielo ieguldījumu 
un intensīvo darbu gan klātienes, 

gan attālinātā mācību procesa 
nodrošināšanā, piešķirs naudas 

balvas Ķekavas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogiem, kā arī 
atbalsta un tehniskajam personālam. 

Vispārējās izglītības iestāžu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu 

darbiniekiem tiks izmaksāta naudas 
balva līdz 30% apmērā no darbiniekam 

noteiktās mēnešalgas, ņemot vērā 
katra darbinieka personisko darba 

ieguldījumu. Savukārt profesionālās 
ievirzes izglītības iestādes 

darbiniekiem naudas balva būs līdz 
20% no mēnešalgas,  

ņemot vērā katra personisko  
darba ieguldījumu.

Kopumā Ķekavas novada pašvaldība 
2020. gadā pabalstos izmaksājusi 

gandrīz 400 tūkstošus eiro.

Lai veicinātu ērtāku iedzīvotāju 
saziņu ar pašvaldību, no 2019. gada 

25. jūlija sācis darboties  
Ķekavas novada pašvaldības 

bezmaksas informatīvais 
tālrunis 8488   

Zvanot uz informatīvo tālruni, var 
pieteikt komunālo pakalpojumu 

bojājumus, sazināties ar pašvaldības 
reģionālo policiju, kā arī saņemt 
konsultācijas par pašvaldības 
sniegtajiem pakalpojumiem.
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Infrastruktūras attīstība

Jauns mācību korpuss pie Ķekavas 
vidusskolas 300 skolēniem.

Daugmales pamatskolā pabeigti 
pārbūves darbi.

Baložos pabeigti Jaunatnes ielas izbūves darbi.

Remontdarbi Nākotnes ielā veiksmīgi 
noslēgušies.

Pabeigts jaunais aktīvās atpūtas un 
sporta laukums Rāmavā

Labiekārtotas atpūtas vietas pie Titurgas ezera un pie Daugavas Ziedonī.

Labiekārtošanas darbi Valdlaučos, Atpūtas un Jaunatnes ielā, iekšpagalma un 
stāvlaukuma asfaltēšana pie daudzdzīvokļu mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.3.

pirms

pirms

pēc

pēc

Katlakalnā visā Naudītes ielas garumā 
izbūvēts jauns LED apgaismojums. 

Ķekavā, Odukalnā, ir pabeigta gājēju ietve 
un apgaismojuma izbūve gar autoceļu A7.

2019. gada 7. novembrī tika atklāta Ķe
ka vas novada Jaunu ideju centra ēka.

2019. gadā Daugmales multifunkcionā  la
jā centrā izbūvēta skatuve ar podestiem.

50. jubilejas gadā aktīvi notiek remontdarbi Ķekavas kultūras namā,  
kuru laikā tiek veikta pirmā stāva vestibila un centrālo kāpņu atjaunošana.

Pabeigti ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu būvdarbi Loreķu laukā.

Cālīšpurva ielā Baložos pabeigti 600 m 
ceļa seguma uzlabošanas darbi.

Ķekavas parkā atklāj vingrošanas 
elementus un āra trenažierus.

Titurgā izbūvēts jauns  
strītbola laukums.

Izbūvēts specializēts, tieši gājēju pārejām domāts apgaismojums Baložos, Rīgas 
ielā 4 un 14. Jauns LED apgaismojums autobusu pieturvietās “Alejas” un “Vimbas”.

Izbūvēta pieturvietas nojume pie 
Pļavniekkalna sākumskolas.

Pabeigti darbi izcelta krustojuma 
izbūvei Katlakalnā.



ĶEKAVAS NOVADS

www.augamvienoti.lv

Saulgriežu ielas  
rekonstrukcija Baložos

Notiek Saulgriežu ielas rekonstrukcija, 
un pēc remontdarbiem ieguvēji būs 
ne tikai transportlīdzekļu vadītāji, bet 
arī gājēji, kuri pēc darbu pabeigšanas 
varēs pārvietoties pa plašu un 
apgaismotu ietvi.  Saulgriežu ielas 
posmā  no Kalnu ielas līdz Labrenča 
ielai paredzēts izbūvēt ielu ar 
asfaltbetona segumu, gājēju ietvi un 
apgaismojumu, kā arī tiks uzbūvētas 
četras autobusu pieturvietas. 

Uzvaras prospekta 
rekonstrukcija Baložos

Projekta “Infrastruktūras izbūve 
uzņēmējdarbības atbalstam Baložos, 
Ķekavas novadā” ietvaros turpinās 
darbs pie Uzvaras prospekta 
rekonstrukcijas. Projekta ietvaros 
tiks pārbūvēta iela, vienā ielas pusē 
izbūvēta gājēju ietve, bet otrā – 
apvienotais gājēju un veloceliņš, 
izbūvēts jauns ielas apgaismojums 
un elektrības tīkls, izveidotas drošas 
gājēju pārejas trijos ielu krustojumos 
(izveidojot ātrumu ierobežojošos 

vaļņus) un jauna lietus ūdens 
novadīšanas sistēma. Ņemot vērā 
izteiktu autostāvvietu trūkumu pilsētā,  
Uzvaras prospektā  tiks izbūvētas 
papildu autostāvvietas un pārbūvēts 
stāvlaukums pie Baložu pilsētas 
pārvaldes. 

Veloceliņš A7 no  
Katlakalna līdz Ķekavai

Šogad  tiks uzsākta veloceliņa A7 
posma būvniecība gar autoceļu 
A7 – no Rīgas ielas 1a Vimbukrogā 
līdz mājām “Annužas” Alejās. Pārējo 
veloceliņa posmu projektēšana tiks 
pabeigta šī gada maijā, tiks veikts 
iepirkums un uzsākta līgumslēgšanas 
procedūra, lai pirmos sagatavošanas 
darbus veloceliņa posmu izbūvei 
varētu veikt jau šogad. Veloceliņš 
Ķekava–Katlakalns (no Pliederu 
ielas Ķekavā līdz Pļavniekkalna ielai 
Katlakalnā) ir pats apjomīgākais un 
sarežģītākais projekts, jo veloceliņa 
plānotā trase ir aptuveni 5,4 km gara 
un daudzviet skar privātīpašumus 
un VAS “Latvijas Valsts ceļi” un 
AS “Sadales tīkls” atbildības zonu.

 Veloceliņš V2 

Uzsākta apvienotā gājēju un veloceliņa 
izbūve gar autoceļu V2 – no Mazās 
Rāmavas ielas Valdlaučos līdz 
Egļu ielai Katlakalnā. Apvienotais 
gājēju un veloceliņš būs  2,5 metrus 
plats,  visā tā garumā tiks izbūvēts 

jauns LED  apgaismojums, kā arī 
uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. 
Šogad tiks uzsākta veloceliņa V2 
atlikušā posma – no Egļu ielas līdz 
Pļavniekkalna ielas sākumam – 
projektēšana, lai varētu uzsākt arī tā 
turpinājuma izbūvi. 

Saules ielas  
rekonstrukcija Odukalnā

Rekonstrukcija plānota visā ielas 
garumā. Būvdarbu laikā tiks pārbūvēts 
ūdensvads un elektroniskie sakaru 
tīkli, izbūvēta asfaltbetona brauktuve 
un gājēju ietve, izveidota lietus ūdens 
novadīšanas sistēma un jauns LED 
apgaismojums.

Ķekavas parka turpinājums  
pie Daugavas

Atpūtas vietas izveidošana pie Dauga
vas, savienojot to ar jau izveidoto 
parku Ķekavā. Tādējādi tiks radīta gan 
brīvā laika pavadīšanai, gan bērniem 
pievil cīga atpūtas vieta novada 
iedzīvotājiem.

Baložu vidusskolas piebūve  
un sporta laukums

Projekta ietvaros no jauna izveidotā 
Baložu vidusskolas piebūve 
nodrošinās piemērotu mācību 
vidi un radīs papildu vietas vēl 
280 skolēniem. Piebūves divos 
stāvos būs izvietotas 12 mācību 

klašu telpas, tajā skaitā dabaszinību 
(fizikas, ķīmijas) kabineti, aktu zāle ar 
paaugstinājumu, ēdamzāle, metodiskā 
telpa, sanitārie mezgli, skolotāju 
telpas, ventkamera un palīgtelpas. 
Nodrošinot ergonomisku mācību 
vidi, tiks ieviesti informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, 
tajā skaitā ierīkotas mobilās darba 
vietas izglītojamo darbam ar datoru 
(piecas mobilās datorklases), un 
izbūvēts sporta laukums. 

Katlakalna skola

Izstrādāts koncepts mūsdienīgai, 
ilgtspējīgai un energoefektīvai skolai, 
kurā varēs mācīties 540 bērni no  
1. līdz 9. klasei. Līdzās skolas ēkai 
varēs izvietot  bērnudārza telpas vairāk 
nekā 190 bērniem.  Lai šo projektu 
pēc iespējas īsākā laikā un veiksmīgāk 
realizētu atbilstoši pieejamajiem 
finanšu līdzekļiem, ir paredzēts, ka 
objektu var izbūvēt trijās kārtās – 
sākumskola (1.–6. klase) ar mācību 
klasēm 360 skolēniem, aktu zāli, 
sporta zāli un ēdamzāli; bērnudārzs 
un mācību korpuss 7.–9. klasēm 
aptuveni 180 bērniem. Atsevišķā 
kārtā iespējams izbūvēt arī sporta 
infrastruktūru,  jo skolai paredzētā 
zemesgabala lielums atļauj veidot 
sporta laukumu, kuru varētu izmantot 
ne tikai skolēni, bet arī tuvākās 
apkaimes iedzīvotāji, kuri piekopj 
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. 

Uzsāktie 
darbi

Labāki darba apstākļi ārstiem un 
personālam! 
Ārsti, ārstu palīgi un māsas ir tie 
cilvēki, kuri ar savām rokām un zināša
nām rūpējas par  mūsu pašval dības 
iedzīvotāju veselību. Augot pašval dības 
iedzīvotāju skaitam, ir pieaudzis arī 
pieprasījums pēc veselī bas aprūpes 
pakalpojumiem, taču daudzviet 
ārstniecības iestāžu pakalpojumu 
attīstības iespējas ierobežo pieejamo 
telpu platība un kvalitāte.

Mūsu darba plānā periodam līdz 
2025. gadam ir iekļauta mūsdienu 
ārstniecības iestāžu prasībām 
atbilstošu papildu telpu sagatavošana 
Baložos un Valdlaučos, Ķekavas 
ambulances telpu paplašināšana, kā 
arī telpu infrastruktūras uzlabošana 
visās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanas vietās, īpašu uzmanību 
pievēršot skaņas izolācijas, vides 
pieejamības un kvalitatīva iekštelpu 
gaisa jautājumiem.  

Jauno ārstu piesaistei – stipendijas 
un kvalitatīva infrastruktūra!
Tuvāko gadu laikā vairāki mūsu 
pašvaldībā strādājošie ģimenes 
ārsti dosies pensijā, līdzīgi kā daudzi 
ģimenes ārsti Rīgas reģionā un 

citur Latvijā. Jauno ģimenes ārstu 
Latvijā ir mazāk nekā to, kuri savas 
prakses darbu beigs. Viens no 
priekšnoteikumiem jaunu ģimenes 
ārstu piesaistīšanai ir šodienas 
prasībām atbilstošas telpas, kurās 
iespējams ievērot visas ārstniecības 
iestādēm noteiktās prasības, kā arī 
vides pieejamības prasības. 

Taču ar telpām vien nepietiks, tāpēc 
laikā līdz 2025. gadam izstrādāsim 
un ieviesīsim stipendiju programmu 
jaunajiem ārstiem, uzsākot sadarbību 
ar konkrētiem cilvēkiem jau 
rezidentūras mācību laikā.

Jau padarītais: piesaistīts jauns 
ģimenes ārsts, kas veido jaunu praksi 

Titurgā, sniegts atbalsts prakses 
pārņemšanai, mainoties ģimenes 

ārstiem Ķekavā, papildu speciālisti 
rehabilitācijas u.c. jomās, pilnībā 
modernizēta fizikālās medicīnas 

aparatūra un paplašināts  
pakalpojumu loks Ķekavā.

Veselīgi ieradumi un veselības 
profilakse katrā vecumā!
Veselības aprūpei ir jānotiek ne tikai 
ārstu kabinetos, bet arī ārpus tiem. 
Mums katram rūp sava un tuvinieku 
veselība, tomēr ne vienmēr zinām, 
kā rīkoties, un ne vienmēr rīkojamies 
pareizi. 

Rūpes par veselīgu dzīvesveidu ir viena 
no pašvaldību pamatuzdevumiem, 
tāpēc laikā līdz 2025. gadam 
turpināsim nodrošināt esošos un 

paplašināsim veselības profilakses 
pasākumus, īpaši bērniem!

Dažādu ārstniecības speciālistu 
lekcijas, ekspresdiagnostika, lekcijas 
par veselīgu uzturu un gatavošanas 
meistarklases – šīs aktivitātes ir 
pierādījušas savu efektivitāti veselīgu 
ieradumu veidošanā un veselības pro
filaksē, un tās tiks turpinātas, tiklīdz to 
atļaus situācija.

Pareizs uzturs sākas ar labu zobu 
veselību, un par to ir svarīgi rūpēties 
jau no mazotnes. Laikā līdz 2025. ga
dam izveidosim sistēmu pareizas 
mutes higiēnas ieradumu veidošanai 
pirmsskolas vecuma bērniem, mutes 
veselības profilaksei skolas vecuma 
bērniem, kā arī piesaistīsim mūsu 
pašvaldībai papildu valsts apmaksātās 
kvotas mutes higiēnas pakalpojumu 
nodrošināšanai bērniem.

Jau padarītais: sagatavots un 
īstenošanā veselības veicināšanas 

projekts, kura ietvaros ir fizisko 
aktivitāšu veicināšana, nūjošana, 
vingrošana, uztura gatavošanas 
nodarbības, speciālistu lekcijas.

Veselība katrā solī!
Katrā mūsu novada pašvaldības 
apkaimē ir jābūt aktīvās atpūtas 
un sporta aktivitāšu iespējām. 
Laikā līdz 2025. gadam turpināsim 
veidot aktīvās atpūtas un brīvā laika 
pavadīšanas vietas, pārgājienu takas 
un velobraukšanas infrastruktūru tā, 

Juris
Jerums

lai katras apkaimes iedzīvotājiem būtu 
iespēja ikdienā rūpēties par veselībai 
pietiekamu kustību daudzumu.

Īpaša vieta mūsu darba plānā ir 
velobraukšanas infrastruktūras 
attīstībai – iesākto veloceļu posmu 
gar autoceļu V2 un Ķekava–Rīga 
pabeigšana un veloceļu tīkla attīstības 
turpināšana virzienos uz Baldoni un 
Daugmali, ar mērķi savienot visas 
mūsu pašvaldības apkaimes. 

Rīkosimies, lai papildus jau sakoptajām 
un attīstības procesā esošajām atpūtas 
vietām pie Daugavas laikā līdz 2025. 
gadam Daugavas krasts visā mūsu 
novada teritorijā, no Valdlaučiem līdz 
robežai ar Ķeguma novadu, būtu sakār
tots tā, ka šo posmu varēs noiet kājām.

Jau padarītais: sagatavoti un  
realizācijā atrodas veloceļa posmi, 

sakārtoti atpūtas un sporta laukumi.

Veselība 
2025

Nr. 7
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Šķiet, tas bija pavisam nesen,  
kad pirms 4 gadiem nolēmu nevis 
sūkstīties par trūkumiem novadā, bet 
saņemties drosmi un pirmo reizi dzīvē 
pašai iesaistīties politikā. Atskatoties 
varu teikt, ka tas noteikti bija viens 
no drosmīgākajiem lēmumiem manā 
mūžā. Tika apzinātas novada kopējās 
rūpes un trūkumi, ar kuriem mēs visi 
sastapāmies ikdienā, un apņēmos tos 
plānveidā sakārtot. Toreiz solīju pildīt 
apņemšanos pēc labākas sirdsapziņas. 

Jūs sniedzāt man savu atbalstu, un es 
pateicos jums. Šie četri gadi Ķekavas 
novada domes priekšsēdētājas amatā 
ir pagājuši vēja ātrumā. Nācās ātri 
iepazīt esošo situāciju daudzās apdzī
vo ta jās vietās un saskarties ne tikai ar 
birokrātiskiem procesiem, kas neļauj ātri 
rast risinājumu darāmajiem darbiem, 
bet arī ar jaunajam domes sasau ku
mam mantojumā atstātām daudzām 

neatrisinātām, pat desmit gadus 
atliktām lietām un galēji saasinātiem 
konfliktiem ar novada iedzīvotājiem. 
Bija jāsastopas ar cilvēkiem, kuri vārdos 
bija daiļrunīgi, bet darbos skopi, kad 
bija jāsāk pildīt iedzīvotājiem apsolītais. 
Nācās šķirties no kolēģiem, arī neīstiem 
draugiem. Man bija jāizdara šādas 
izvēles, jo bija jāpilda jums solītais. 

Nekavējoties sāku veidot savu koman
du, jo vienam paveikt uzticētos darbus 
bez strādāt gribošas komandas ir 
neiespējami. Komanda izveidojās, un 
paldies par to kolēģiem un daudziem 
novada domes darbiniekiem, kā 
arī mūsu novada patriotiem, kuri 
bija gatavi pievienoties kopīgam 
redzējumam par novada attīstību.

Pateicoties komandas darbam, esam 
aizsākuši darīt lietas, kuras iepriekš 
nebija pat apspriestas vai par kurām 

diskutēts daudz, bet bez reāliem 
soļiem to īstenošanai. Izbūvējām un 
uzsākām jaunu un moderni aprīkotu 
papildu telpu izbūvi skolās, lai 
visiem novada bērniem būtu iespēja 
apmeklēt tieši sava novada skolu 
tuvāk mājām; pārbūvējām pagalmus 
un ielas, kas veidotas vairāk nekā 
pirms 30 gadiem, lai atjaunotu visas 
novecojušās komunikācijas un 
izveidotu gan piemērotas stāvvietas, 
gan ietves gājējiem; ierīkojām jaunās 
paaudzes apgaismojumus ielām un 
pieturvietām; sākām veidot gājēju 
un veloceliņu no Rīgas līdz Ķekavai; 
iekārtojām skaistas un ērtas atpūtas 
vietas pie ūdens, aktīvās atpūtas 
laukumus, kā arī paveicām vēl daudz, 
daudz dažādu darbu, lai strauji virzītos 
uz mērķi – izpildīt solīto, veidot Ķeka
vas novadu par plaukstošu un atpazīs
tamu novadu, bet galvenais – rūpēties 
par mūsu visu kopīgajām mājām. 

Labdien, mīļie Ķekavas 
novada iedzīvotāji!

Protams, novadā mums ir 22 apkai
mes, un katrs kādā no tām var teikt, 
ka varēja jau izdarīt vēl vairāk. Un tā ir 
taisnība – priekšā vēl daudz darba. 
Atkal tuvojas vēlēšanas. Un es lūdzu 
jūsu atbalstu. Aizsāktie labie darbi ir 
jāturpina, tie nedrīkst apstāties. Pašlaik 
domē darbojas lieliska komanda, ir 
aizsākti virkne lielisku projektu, kurus 
redzat, savās ikdienas gaitās pārvieto
joties pa novadu. Neapstāsimies, tur pi
nāsim un leposimies ar paveikto kopā! 

Augam vienoti!

Viktorija 
BaireNr. 1

Ervīns Lasmanis Ķekavas novada 
Uz ņē mēju padomē aktīvi darbojas 
jau kopš 2011. gada, savukārt no 
2019. gada viņš ir ĶNUP padomes 
vadī tājs. Kopš tā laika ir īstenoti 
neskaitāmi projekti, un joprojām 
darba netrūkst – ir daudz jaunu ideju 
Ķekavas novada turpmākai attīstībai. 
Tādēļ Ķekavas uzņēmēju intereses ir 
jāpārstāv gan pašvaldībā, gan dažādās 
valsts institūcijās un nevalstiskajās 
organizācijās, tajā skaitā LTRK. 

Ieguldītajam darbam ir rezultāti – pēc 
novadu teritoriālās reformas 2021. 
gadā plānots, ka Ķekavas novadā 
būs vienas no lielākajām ārvalstu 
investīcijām valstī – 198,29 milj. EUR. 
(Salīdzinājumam (Lursoft dati) – 
Rīga – 5887,13 milj. EUR;
Ropažu novads – 204,57 milj. EUR;
Ķekavas novads – 198,29 milj. EUR;
Mārupes novads – 195,90 milj. EUR;
Liepāja – 156,05 milj. EUR.)

Vairāk nekā 20 gadus darbojoties 
uzņēmējdarbībā, Ervīns vienlaikus 
lieliski vada vismaz 3 uzņēmumus, 
atrodot laiku arī sabiedriskajai darbībai, 
sportam un ģimenei. Tipogrāfija “Poli
grāfijas serviss Zemgus” nodro šina 
darbavietas aptuveni 55 darbi niekiem. 
Kā iespējams izdarīt tik daudz? Ervīns 
ir lakonisks – tā ir apņēmība sasniegt 
izvirzītos mērķus, uzticama komanda 
un laba darba organizācija.

Ne mazāk svarīga ir labo darbu veikšana:
 grāmatu dāvinājums skolām 2019. 

gada sākuma projektā “Drau dzī
gais aicinājums 2019” ar Valsts 
prezidenta klātbūtnes atbalstu;

 portatīvo datoru nodrošinājums 
mazāk aizsargātajām ģimenēm 
Ķekavas novadā 2020. gada nogalē 
sadarbībā ar ĶNUP un SEB banku; 

 krāsojamās grāmatas izdošana 
novada pirmsskolas vecuma 
bērniem  “Meklējam īstu uzņēmēju”, 
kas  bērniem viegli saprotamā veidā 
stāsta par uzņēmējdarbību.

Pievilcīga vide iedzīvotājiem un 
investoriem
No uzņēmējdarbības viedokļa nova
dam ir milzīgas attīstības iespējas un 
izcili resursi attīstībai. Pierīgas reģions 
ir ļoti piemērots loģistikai, atliek tikai 
to attīstīt, piesaistot investorus un 
veicinot modernu rūpnīcu atvēršanu – 
tādēļ pašvaldībai ir jānodrošina ērti 
pieejami nepieciešamie pakalpojumi.  

Novads ir pašpietiekams, tikai jāprot 
tālredzīgi un atbildīgi pārvaldīt resur
sus un stimulēt izaugsmi, aktīvāk 
iesaistot iedzīvotājus. Tādēļ jādomā 
par to, lai iedzīvotājiem būtu pievilcīga 
dzīves kvalitāte novadā, jo kam gan 
vajadzīgas darbavietas un investori, ja 
nebūs darbinieku? Vajadzīgas skolas 
un bērnudārzi, interešu izglītība, sporta 
un kultūras dzīve. Pašvaldības zināmā 
mērā sāk savstarpēji konkurēt par to, 
kura spēs piedāvāt pievilcīgāku vidi un 
apstākļus saviem iedzīvotājiem. 

Es uzskatu, ka viens no paveicama
jiem darbiem novadā ir starptautiskām 
sacensībām piemērota stadiona iz
būve, piesaistot privāto un valsts part
nerību, līdzīgi kā tika izveidots Ķeka
vas apvedceļa projekts. Pašvaldības 
pienākums ir nodrošināt iedzīvotājiem 

iespējas aktīvi nodarboties ar spor
tu, jo tas ir ne tikai lielisks brīvā laika 
pavadīšanas veids, bet arī veselības 
garants. Līdz ar to labāku investīciju 
novada nākotnē grūti iedomāties.  

Biznesa inkubatori uzņēmējdarbībai 
Latvijā esot zems uzņēmēju īpats
vars salīdzinājumā ar citām Eiropas 
Savienības valstīm. Mums Ķekavā 
ir lieliska izdevība to mainīt – kādēļ 
ķekavnieku vidū lai nebūtu vislielākais 
uzņēmēju skaits?  Tas būtu tikai 
tālredzīgi un loģiski – ja ir tik pateicīga 
vide no investīciju viedokļa, ir jāizman
to šāda izdevība un jāveido biznesa 
inkubatori. Aktīvi iesaistīsim uzņēmē
jus un pašvaldību biznesa inkubatoru 
izveidē pēc modeļa – inkubators kā 
uzņēmuma līdzīpašnieks, kas gūst 
peļņu no uzņēmuma daļu vēlākas 
pārdošanas un ir tieši ieinteresēts 
uzņēmuma vērtības pieaugumā.  

Uzņēmējs ir partneris, nevis pretinieks
Ikvienam, kurš uzsāks uzņēmējdarbību 
mūsu novadā, būsim gatavi piedāvāt 
vienas pieturas aģentūras pakalpo ju
mu, jo tas paātrinās uzņēmuma darbī
bas sākumu. Katrs jauns uzņēmums 
nozīmē jaunus cilvēkus, kas iegulda 
savu darbu un līdzekļus mūsu novadā, 
radot jaunas darbavietas. Uzskatu, ka 
ir jāatbalsta uzņēmēji, kuru darbība 
saskan gan ar novada attīstības vīziju, 
gan kopumā veido pienesumu novada 
ekonomikai un uzņēmējdarbības videi.
Noteikti jāatbalsta un jāveicina arī 
sociālā uzņēmējdarbība, jo šādi 
uzņēmumi ir gan atbalsts pašvaldības 
darbā, gan risina iedzīvotājiem aktu ā
las, sabiedriski nozīmīgas problēmas. 

Ervīns
LasmanisNr. 8

Veicamie darbi:
1.  Piemērosim nekustamā īpašu ma 

nodokļu atlaides, sākot uzņēmēj
darbību degradētā teritorijā. 

2.  Izveidosim industriālās teritorijas 
ar attīstītu infrastruktūru un 
pieejamiem pamatpakalpojumiem.

3.  Atbalstīsim birokrātijas 
samazināšanu, veidojot vienas pie
turas aģentūras uzņēmējiem par 
pašvaldības kompetencē esošiem 
jautājumiem. Visus pakalpojumus 
pēc iespējas elektronizēsim, veido
sim proaktīvus pakalpojumus un 
izmantosim virtuālos asistentus.

4.  Atbalstīsim Ķekavas novada ražo
tājus un pakalpojumu sniedzējus.

5.  Veidosim KOPĀ RADI telpas  
novada centros – Baložos,  
Ķekavā, Baldonē un Daugmalē.

6.  Īstenosim principu “Nauda seko uz
ņēmuma apkārtējās infrastruktūras 
sakārtošanai” – atkarībā no paš
val dības budžetā samaksātajiem 
no dokļiem veidosim algoritmisku 
iegul dījuma aprēķinu, saglabājot ne
kus tamā īpašuma nodokļa atlaides.

Ķekavas iedzīvotāju labklājība un novada 
izaugsme – uzņēmējdarbības attīstībā
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 Nodrošināsim kvalitatīvu un 
mūsdienīgu sociālo aprūpi, kas 
iedzīvotājiem piedāvā plašu sociālo 
pakalpojumu klāstu. 

 Pilnveidosim un paplašināsim 
pakalpojumu „Aprūpe mājās” 
pamatvajadzību apmierināšanai 
personām, kuras objektīvu iemeslu 
dēļ nevar sevi aprūpēt. 

 Nodrošināsim sociālo aprūpi 
un sociālo rehabilitāciju dienas 
centrā – institūcijā, kas dienas 
laikā nodrošina sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, sociālo prasmju 
attīstību, izglītošanu un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas. 

 Aizsargāsim novada cilvēkus un 
nodrošināsim viņiem atbalstu 
sociāla riska gadījumā. 

 Nodrošināsim sociālo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju sociālās 
rehabilitācijas institūcijā. 

 Nepieciešamības gadījumā 
nodrošināsim novada iedzīvotājiem 
iespēju saņemt speciālistu konsul
tācijas (psihologs, fiziotera peits, 
ergoterapeits), kā arī tehniskos 
palīglīdzekļus. 

 Palīdzēsim ar apkārtējās vides un 
palīgierīču pielāgošanu konkrētam 
cilvēkam. 

 Organizēsim vingrošanas 
nodarbības senioriem veselības 
veicināšanai, stiprināšanai un 
saslimšanu profilaksei. 

 Sniegsim iedzīvotājiem atbalstu 
individuālu sociālo problēmu 
risināšanā. 

 Palīdzēsim senioriem apgūt un lietot 
datortehniku ikdienas vajadzībām.  

Ikvienam novada iedzīvotājam jājūtas 
vajadzīgam un piederīgam, tāpēc 
īpašas rūpes tiks veltītas mūsu 
senioriem. Mums ir svarīgi, lai mūsu 
seniori saglabātu veselību un augstu 
dzīves kvalitāti. Mēs nodrošināsim 
ikgadēju atbalstu medikamentu 
iegādei 50 EUR apmērā visiem 
senioriem vecumā no 70 gadiem. 
Šis atbalsts tiks sniegts, nevērtējot 
materiālo situāciju.  
Ņemot vērā mūsdienu tendences, 
piedāvāsim senioriem apgūt datora 
lietošanas un interneta izmantošanas 
pamatus, kas sniegtu iespēju apmak sāt 
rēķinus, sazināties ar iestādēm attālināti, 
izlasīt ziņas internetā, sazinā ties ar 
radiniekiem un daudz ko citu ikdienā 
noderīgu. Turpināsim ik gadu iepriecināt 
seniorus ar īpašiem Ziemassvētku 
pasākumiem un  saldumu paciņām.

Esam gandarīti, ka kopš 2019. gada 
ir paplašinātas personu grupas, kas 
var saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus, kā arī 
palielināts nodokļa atvieglojumu 
apmērs, tajā skaitā nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi 90% 
apmērā nestrādājošiem vientuļiem 

pensionāriem, kuriem pensija 
nepārsniedz valstī noteikto minimālās 
mēnešalgas apmēru, un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi 
50% apmērā pensionāriem, kuri uz 
taksācijas gada 1. janvāri ir sasnieguši 
65 gadu vecumu (atvieglojums 
mājokļa nodoklim). Mēs turpināsim 
mūsu iestrādes šajā jomā, un 
atbalstīsim seniorus arī turpmāk.

Arvien pieprasītāks kļūst pakalpojums 
“Aprūpe mājās”, kura nepieciešamību 
cilvēkiem nosaka vecums, veselības 
stāvoklis, dzīve bez tuviniekiem un 
nevēlēšanās pamest mājas par 
labu sociālās aprūpes iestādēm. 
Nodrošināsim sociālās aprūpes 
pakalpojumu pieejamību visiem 
novada iedzīvotājiem neatkarīgi no 
viņu dzīvesvietas. Pilnveidosim un 
papla šināsim pakalpojumu „Aprūpe 
mājās” pamatvajadzību apmie
rināšanai personām, kuras objektīvu 
iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt. 

Nodrošināsim sociālo aprūpi un 
sociālo rehabilitāciju dienas centrā – 
institūcijā, kas dienas laikā nodrošina 
sociālās aprūpes un sociālās rehabi
litācijas pakalpojumus, sociālo prasm
ju attīstību, izglītošanu un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas. Aizsar gā sim 
novada iedzīvotājus un nodrošināsim 
viņiem atbalstu sociālā riska gadījumā. 
Nepieciešamības gadījumā nodrošinā

Īpašas rūpes par senioriem 
būs viena no prioritātēm

Agnese Mence-
KatkevičaNr. 14

sim novada iedzīvotājiem iespēju 
saņemt speciā listu konsultācijas (psi
hologs, fiziotera peits, ergoterapeits), 
kā arī tehniskos palīglīdzekļus. Palīdzē
sim ar apkārtējās vides un palīgierīču 
pielāgošanu konkrētam cilvēkam. 
Organizēsim vingrošanas nodarbības 
senioriem veselības veicināšanai, 
stiprināšanai un slimību profilaksei. 
Sniegsim iedzīvotājiem atbalstu indi
viduālu sociālo problēmu risināšanā.

Mēs vēlamies seniorus iesaistīt mūs
dienu strauji mainīgajā un tehnolo
ģijām pārbagātajā pasaulē un ļaut 
tiem nodot savu pieredzi un zināšanas 
jaunākajām paaudzēm, tādējādi 
jūtoties piederīgiem, vajadzī giem 
un novērtētiem. Tāpēc 2019. gadā 
tika izveidota iedzīvotāju tikšanās 
vieta “Rosme” Valdlaučos, kur vietē
jie iedzīvotāji var tikties un pārrunāt 
viņiem svarīgus jautājumus, kā arī 
sociālā darbinieka pavadībā lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku un apgūt dažādas 
jaunas prasmes. Šādas tikšanās vie
tas ir nepieciešams izveidot arī citās 
Ķekavas novada teritorijās.

Izglītības nozīmi cilvēka dzīvē nav 
iespējams novērtēt par augstu.  
Mēs visi apzināmies tās svarīgumu, 
īpaši tagad, pandēmijas ierobežojumu 
laikā, kad ikkatrs vecāks zināmā 
mērā ir uzņēmies arī skolotāja lomu. 
Tomēr mūsu dzīvi ietekmējošie 
ierobežojumi neilgs mūžīgi, tāpēc 
ir svarīgi raudzīties uz priekšu un 
šodienas skarbās realitātes uzspiestos 
risinājumus pilnvērtīgi izmantot 
turpmākajā izglītības darbā.

Var teikt, ka, īstenojot attālināto 
mācību procesu, notika neliela 
“digitālā revolūcija”, kura visiem – gan 
skolotājiem, gan bērniem un viņu 

vecākiem – lika ļoti strauji apgūt un 
pilnveidot jaunas zināšanas, pras
mes un iemaņas. Mācību līdzekļu 
veido tājiem bija jāaktivizē un jāpiln
veido digitāli pieejamās ar izglītošanu 
saistītās vietnes. Tāpēc, ejot līdzi 
laikam, mums ir apzināti un plānoti 
jāvei cina mūsu bērnu iespējas izmantot 
interaktīvos resursus un digitālo vidi. 

Katram izglītības posmam ir kāda 
raksturīga iezīme. Mūsu komanda 
vēlas tādu iedibināt sākumskolas 
otrajā posmā (4.–6. klase). Skolas 
gaitu uzsākšana 1. klasē tradicionāli 
ir saistīta ar ābeci, ar lasīt un 
rakstītprasmi, savukārt 4. klasi būtu 
pamatoti jāsaista ar digitālo prasmju 
apgūšanu. Atbilstoši jaunajam 
standartam 4. klasē tiek uzsākts jauns 
mācību priekšmets – datorika, tāpēc 
katrs 4. klases skolēns, uzsākot 
mācību gadu, saņems planšetdatoru, 
kuru izmantos gan datorikas mācību 
priekšmeta apgūšanai, gan citu 
mācību priekšmetu virtuālo resursu 
lietošanai. Būtiski, ka šis planšet

dators paliks skolēna lietošanā līdz 
pamatizglītības apgūšanas beigām.

Otra ļoti būtiska joma, kas aktualizējās 
pandēmijas laikā, ir drošība. 
Šobrīd galvenais uzsvars tiek likts 
uz epidemioloģisko drošību, bet 
nedrīkstam aizmirst visu pārējo. 

Mūsu novadā ir radīti priekšnoteikumi, 
lai varētu nodrošināt skolēnu 
peldētapmācību. Mums ir peldbaseini 
un prasmīgi speciālisti, nepieciešama 
tikai mācību procesa un loģistikas 
plānošana. Uzskatām, ka ikvienam 
mūsu novada skolēnam ir jāapgūst 
peldētprasme un drošības noteikumi 
uz ūdens un tā tuvumā. Tas būs 
ieguldījums mūsu bērnu drošībā 
un vecāku sirdsmierā, tāpēc visās 
novada skolās 2. klasē tiks īstenota 
peldētapmācības programma.

Mūsu skolēnu vecāki nereti interesējas 
par brīvpusdienu nodrošinājumu. 
Atgādinām, ka šobrīd Ķekavas 
novada skolās brīvpusdienas saņem 

Andris  
CeļmalnieksNr. 3

visi 1.–6. klašu skolēni un tie 7.–12. 
klašu skolēni, kuru vecāki vērsušies 
pēc atbalsta sociālajā dienestā. 
Baldones novadā brīvpusdienas tiek 
nodrošinātas visiem skolēniem no 
1. līdz 12. klasei. Jaunajā novadā 
būs jāpieņem izaicinājumu pilns 
lēmums – līdzsvarot šo atbalsta veidu. 
Mēs uzskatām, ka brīvpusdienas ir 
jānodrošina pēc iespējas lielākam 
skolēnu skaitam, bet proporcionāli 
pašvaldības budžeta iespējām. 

Mūsu topošā novada bagātība ir tā 
dažā dība, tā nākotne – mūsu bērni! 
Darīsim kopā tā, lai mūsu bērni arī pēc 
gadiem Ķekavas novadu sauktu par 
savējo. 

Labas ziņas skolēniem un 
viņu vecākiem

Katram ceturtklasniekam, uzsākot 
mācības novada skolā – planšetdators.

Katrs otrklasnieks, beidzot mācību 
gadu, prot peldēt.

Brīvpusdienu pieejamība paplašināta 
un nodrošināta proporcionāli budžeta 

iespējām.
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Saraksts Nr. 10
1. Viktorija Baire
Izglītība: Profesionālais 

maģistra grāds, jurists
Darba vieta: 

Ķekavas novada 
pašvaldība, 

domes priekšsēdētāja

5. Arnolds Keisters
Izglītība: Augstākā (Teh
niskā Universitāte (RPI)), 

ražošanas un tehno lo ģijas 
inženieris, konstruktors

Darbavieta vieta: SIA 
„Ķekavas nami” Valdlauči 

apkalpošanas centrs, jurista 
palīgs; Ķekavas novada 

domes deputāts

11. Ineta Lazda
Izglītība: Baltijas 

Psiholoģijas un 
menedžmenta augstskola, 

profesionālā bakalaura 
grāds sociālajā darbā 

Darba vieta: Baldones 
novada Sociālais dienests, 

sociālais darbinieks 

6. Dzintra Medne
Izglītība: 

Pedagoģijas bakalaurs 
Darba vieta: Pļavniekkalna 

sākumskola, direktora 
vietniece izglītības jomā;
Ķekavas novada domes 

deputāte

12. Edgars 
Berkmanis

Izglītība: Biroja vadītājs, 
2. līmeņa augstākā

Darba vieta: 
SIA King Coffee Service,  

departamenta vadītājs

7. Juris Jerums
Izglītība: RTU Rīgas Biznesa 

skola, profesionālais maģistra 
grāds vadībā (MBA), 

Vidzemes augstskola, baka
laura grāds biznesa vadībā

Darba vieta: Ķekavas 
ambulance, direktors; Ķekavas 

novada domes deputāts

13. Kaspars Priede
Izglītība: 

politikas zinātnes maģistrs, 
LU Sociālo zinātņu fakultāte 

Darba vieta: 
Maxima Latvija, biznesa 

procesu vadītājs

19. Uldis Bautris
Izglītība: LSFP,  

B kategorijas treneris
Darba vieta: Ķekavas novada 
sporta skola, regbija treneris

3. Andris 
Ceļmalnieks
Izglītība: Sociālo zinātņu 
maģistrs sabiedrības vadībā,
Izglītības darba vadītājs, LU
Darba vieta: Ķekavas novada 
domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks; Daugmales 
pamatskolas direktors

8. Ervīns Lasmanis 
Izglītība: LU Vadības un 
ekonomikas fakultāte, 
bakalaura grāds finansēs
Biznesa augstskola “Turība”, 
uzņēmējdarbības vadība (MBA)
Darba vieta: 
SIA „Zemgus LB”, īpašnieks;
Ķekavas novada Uzņēmēj
darbības padomes vadītājs

4. Indra Priede 
Izglītība: Rīgas Stradiņa uni
ver sitāte, Māszinību fakultāte 
Darba vieta: no 1986. gada 
Ķekavas ambulance;
2014. gadā saņemts 
Ķekavas novada Goda 
pilsoņa apbalvojums; Ķekavas 
novada domes deputāte

9. Artis Puriņš 
Izglītība: Sociālo zinātņu 
maģistrs Eiropas studijās, 
horeogrāfijas bakalaurs.
Darba vieta: 
Nodibinājums „Stunda”

15. Egita 
Razumovska
Izglītība: Bakalaura grāds 
tiesību zinātnē, maģistra 
grāds finanses
Darba vieta: AS Swedbank, 
klientu menedžere

21. Guna Bērziņa
Izglītība: Lietišķās un 
tēlotājmākslas bakalaurs, LVU
Darba vieta: Daugmales 
pamatskola, skolotāja

10. Kristīne Belova
Izglītība: RSU, zobu higiēnists
Darba vieta: Latvijas Zobu 
higiēnistu asociācija valdes 
priekšsēdētāja;
SIA „Modus Invest”, 
zobu higiēnists

16. Māris Barons
Izglītība: Baltijas 
Starptautiskā akadēmija, 
Tiesību zinātņu fakultāte, 
jurists
Darba vieta: PA „Ķekavas 
sociālās aprūpes centrs”, 
direktora p.i.

Kandidāti

Ķekavas 
novadā

14. Agnese  
Mence-Katkeviča
Izglītība: Latvijas Kristīgā 
akadēmija, „Sociālais darbs”
Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības augstskola, 
„Biznesa vadība”
Darba vieta: Ķekavas novada 
pašvaldības iestāde „Sociālais 
dienests”, vadītāja

20. Edmunds Veispals
Izglītība: Rīgas Politehniskā 
institūta celtniecības fakultā
tes ūdens apgādes un kanali
zācijas specialitāte, maģistrs
Darba vieta: SIA „Baložu 
komunālā saimniecība”, 
Ūdensvada un kanalizācijas 
attīrīšanas iekārtu iecirkņa 
vadītājs

18. Dzintars 
Vainovskis

Izglītība: Profesionālais 
maģistra grāds uzņēmēj dar

bī bas vadībā, Rīgas Starp
tautiskā ekonomikas un bizne
sa administrācijas augstskola

Darba vieta: līdz 1989. g. 
Inženieris kuģu vadītājs, 
pašlaik izdienas pensijā

17. Mārtiņš Veispals
Izglītība: Profesionālais 

maģistra grāds sporta zinātnē 
un izglītības sporta darba 

speciālista profesio nālā 
kvalifikācija, Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmija
Darba vieta: vadītājs, Murjāņu 

Sporta ģimnāzija, TSV „Specia
li zētā airēšanas sporta skola”

2. Raimonds Audzers
Izglītība: Sociālo zinātņu 

maģistra grāds vadībzinātnē, 
bioloģijas maģistra grāds, 

bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
kvalifikācija,  bioloģijas 

bakalaura grāds
Darba vieta: Baldones 

novada pašvaldība, domes 
priekšsēdētājs

22.Raivis Strauts
Izglītība: Maģistra grāds 
transporta un satiksmes 
zinātnē, RTU
Darba vieta: Ķekavas 
novada pašvaldība, Īpašumu 
pārvaldes ceļu uzraudzības 
speciālists – ceļu inženieris;
Ķekavas novada pašvaldības 
iepirkumu komisijas loceklis



Ķekavas novada  
Programma

Topošais Ķekavas novads apvienos esošo Ķekavas un 
Baldones novadu teritorijas, cilvēkus, viņu vajadzības, 

ieceres un sapņus. Abās teritorijās ir uzsākti krietni, 
sabiedrībai nepieciešami projekti. Tāpēc mēs, Politisko 

partiju apvienības Jaunā VIENOTĪBA komanda, 
kurā apvienojušies domju vadītāji, deputāti un viņu 

domubiedri, uzskatām – tieši mēs vislabāk spēsim 
nodrošināt darbu un ideju pēctecību, novada 

pārvaldību, tradīciju saglabāšanu un jaunu, visam 
novadam būtisku, projektu attīstīšanu.

      Mēs zinām, kā panākt, lai ikviens būtu drošs  
par nākotni un varētu stabili stāvēt ar  

abām kājām uz zemes, īstenot savus  
sapņus un paļauties, ka grūtā brīdī  

pašvaldība nāks palīgā. 

Mēs zinām, kā to panākt. 

Un mēs gribam to panākt. 

Izglītība un kultūra
Rūpēsimies par pedagogu profesionālo pilnveidi, izstrādāsim atbalsta  
nosacījumus jauno pedagogu piesaistei, uzlabosim pedagogu atlīdzības kārtību.

Veiksmīgi pabeigsim uzsāktos izglītības iestāžu paplašināšanas un būvniecības 
projektus, turpināsim Katlakalna jaunās skolas projekta attīstīšanu.

Atbalstīsim skolu digitalizāciju, un tās ietvaros ik gadu visus 4. klašu skolēnus 
nodrošināsim ar planšetdatoriem.

Īstenosim obligātu peldētapmācības programmu  
visiem novada skolu 2. klašu skolēniem.

Vismaz uz pusi samazināsim rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm.

Paplašināsim interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājuma  
dažādību un pieejamību.

Popularizēsim novada kultūras pasākumus, veicinot to atpazīstamību valsts mērogā.

Mērķtiecīgi atbalstīsim novada amatiermākslas kolektīvus.

Turpināsim rūpēties par kultūras infrastruktūras uzlabošanu.  
Nodrošināsim kultūras nama atjaunošanu Baldonē.

Infrastruktūra un labiekārtošana
Paplašināsim video novērošanas tīklu visās novada apkaimēs.

Turpināsim atbalstīt daudzdzīvokļu māju renovācijas, kapitālo remontu un  
energoefektivitātes pasākumu veikšanu, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu.

Organizēsim centralizētu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi apdzīvotās vietās,  
kur vēl nav nodrošināta ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība.

Izstrādāsim un īstenosim vienotu ceļu uzturēšanas, remontdarbu un asfaltēšanas programmu, 
nodrošināsim stabilu finansējumu ielu apgaismojuma modernizācijai un izbūvei.

Aktualizēsim teritorijas labiekārtošanas plānu, nodrošināsim tā pakāpenisku īstenošanu. 
Paplašināsim, labiekārtosim parkus un atpūtas vietas novada apkaimēs, īpašu uzmanību 

pievērsīsim Daugavas krasta teritorijām.

Īstenosim gājēju un velo celiņu Ķekava–Rīga un turpināsim tā attīstību  
Baldones un Daugmales virzienos.

Turpināsim drošu gājēju pāreju ierīkošanu ceļu bīstamajās vietās.

Uzņēmējdarbība
Atbalstīsim novada ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, 
popularizējot novadu kā labu investīciju vietu un tūrisma galamērķi.

Pilnveidosim un turpināsim attīstīt vienas pieturas aģentūras 
principu uzņēmumiem jautājumos, kas ir pašvaldības kompetencē, 
nodrošināsim dokumentu pilnīgu elektronisko apriti.

Piedalīsimies biznesa inkubatora un koprades telpas izveidē,  
lai veicinātu jaunu uzņēmumu attīstību un investīciju piesaisti.

Iedzīvotāju līdzdalība
Atbalstīsim vietējo kopienu pašpārvalžu izveidi.

Palielināsim finansiālo atbalstu iedzīvotāju un nevalstisko 
organizāciju projektiem, kas risina iedzīvotājiem aktuālas 
problēmas un sekmē dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.

Veselība un sports
Veicināsim veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos, ģimenes ārstu prakšu 

darba nepārtrauktību un medicīnas pakalpojumu klāsta paplašināšanu.  
Atjaunosim ģimenes ārsta praksi Daugmales pagastā.

Nodrošināsim ārstniecības telpu paplašināšanu  
un to atbilstību vides pieejamības prasībām.

Pilnveidosim un popularizēsim lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas – 
izbūvēsim bērnu spēļu laukumus, āra trenažierus, labiekārtosim pārgājienu takas.

Turpināsim darbu pie esošās sporta infrastruktūras pilnveides,  
jaunu sporta un aktīvās atpūtas objektu izveidošanu.

Mērķtiecīgi palielināsim finansējumu sporta klubiem un biedrībām, rosināsim 
iedzīvotājus vienoties par prioritāri attīstāmajiem sporta veidiem novadā.

Sociālā drošība 
Rūpēsimies par ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām,  
un daudzbērnu ģimenēm.

Jautājumos, kas skar bērnu tiesības, rīkosimies tā, lai ikviens bērns varētu  
augt drošā un attīstībai labvēlīgā vidē.

Nodrošināsim atbalstu senioru mūžizglītības pasākumiem, īpaši datorprasmju  
apguvei un veselības sporta aktivitātēm.

Nodrošināsim ikgadēju atbalstu zāļu iegādei 50 euro apmērā visiem senioriem  
vecumā no 70 gadiem.

Meklēsim risinājumus, lai:
 attīstītu sociālā atbalsta un pakalpojumu programmas –  īpaši sociāli mazaizsargātām 
ģimenēm, mazinātu bērnu nonākšanu ārpusģimenes aprūpē, piesaistot vairāk 
asistentu, dažādu speciālistu un nodrošinātu rehabilitāciju pieejamību;

 izveidotu jaunu ģimenes asistenta sociālo pakalpojumu Ķekavas novadā  
personām ar garīga rakstura traucējumiem;

 veicinātu audžuģimeņu veidošanos;

 senioriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem attīstītu 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, tajā skaitā izveidotu demences nodaļu,  
atbilstošu mūsdienu prasībām. Nodrošinātu, lai novadā esošie pakalpojumi būtu 
līdzvērtīgi pieejami visā novada teritorijā;

 pilnveidotu un paplašinātu pakalpojumu  “aprūpe mājās” pamatvajadzību 
apmierināšanai personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt;

 aizsargātu novada cilvēkus un nodrošinātu viņiem atbalstu sociāla riska gadījumā un 
sniegtu atbalstu individuālu sociālo problēmu risināšanā;

 nodrošinātu novada iedzīvotājiem iespēju saņemt speciālistu konsultācijas  
(psihologs, fizioterapeits, ergoterapeits), kā arī nodrošinātu ar tehniskiem  
palīglīdzekļiem tos iedzīvotājus, kam tas nepieciešams;

 palīdzētu ar apkārtējās vides un palīgierīču pielāgošanu konkrētam cilvēkam.
Fotogrāfijas no Ķekavas novada pašvaldības arhīva. 

Politisko reklāmu apmaksā Partiju apvienība Jaunā Vienotība. Tirāža 15 000 eks.
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