ATBILDES UZ IEDZĪVOTĀJU JAUTĀJUMIEM, PRIEKŠLIKUMIEM
Vieta

Iedzīvotāju jautājumi/priekšlikumi

Plānotie pasākumi

Atbildīgais

DAUGMALE
Ietves centra masīvā

Rotaļu elementu izvietošana Centra masīvā
aiz dzīvojamās mājas “Atvari”

Robotikas pulciņa izveidošana Daugmales
pamatskolā

Par ātruma ierobežojumiem uz Ciemata ceļa

Ir ietve gar valsts autoceļu un tālāk pa
Kompleksa ceļu līdz Daugmales skolai. Jaunu
ietvju būvniecība šogad Daugmalē netiek
plānota
Ir plānots izvietot rotaļu elementu- bērnu
vingrošanas kompleksu ar rāpšanās sieniņu
un virvju sienu 2017. gadā
Šobrīd notiek sarunas ar Izziņas centru “ZINO”
par robotikas pulciņu 1-2 klasei un ar
uzņēmumu “LEARN IT” 3-5 klasei- par
programmēšanas pulciņu (paredzēts uz
nākamo mācību gadu). Šobrīd skolā notiek
Jauniešu Iniciatīvu centra organizētas
nodarbības ”Veco mantu fabrika”, ECO skolas
ietveros darbojas pulciņš par ilgtspējīgu
saimniekošanu. Skolā ir bijis Tehnobuss
Domes sēdē pieņemts lēmums par ātruma
ierobežojumu 30 km/h, zīmes pasūtītas, tiks
uzstādītas pēc saņemšanas

Daugmales pārvaldnieks

Vides un labiekārtošanas daļa

Daugmales pamatskolas direktors
Andris Ceļmalnieks

Attīstības daļa

BALOŽI
Rudens ielas remonts
Saulgriežu ielas atjaunošana un
apgaismojums

Ir ieplānots 2017/2018.gadā, atkarībā no
iepirkuma rezultātiem un budžeta iespējām
Jāatrisina jautājums par stabu piederību ar
DKS. Apgaismojumu plānojam izbūvēt 2017.
gadā

Attīstības daļa
Baložu pārvaldnieks,
SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”

ĶEKAVA
Ūdenstorņa remonts Odukalnā

Ielu remonti Odukalnā

Ielu remonti Loreķos

SIA “Ķekavas nami” ir izstrādājis tehnisko
projektu. Trūkst finansējuma, tiek meklētas
iespējas pieteikties ES fondu finansējumam
Pēc ūdensvada pakāpeniskas pārbūves tiks
veikti ielu virskārtu seguma atjaunošanas
darbi. Šogad pabeigs lietus ūdens
kanalizācijas un ūdensvada izbūves darbus
daļā Kārklu ielas, atjaunos asfaltbetona
segumu daļā Mālu ielas
Centrālo ielu virskārtu remontdarbus veiks
tikai pēc ūdenssaimniecības projekta
realizācijas 2018/2019.gadā,vienojoties ar
privāto zemju īpašniekiem par ielu kā būvju
pārņemšanas

SIA ”Ķekavas nami”

Attīstības daļa

SIA”Ķekavas nami”
Attīstības daļa

PĻAVNIEKKALNS
Bērzu un Krizantēmu ielām grāvis pārplūst

Ir izbūvēts pieslēgums Tulpju ielas grāvim,
šobrīd tiek gatavots lēmums par Katlakalna
grāvju noteikšanu par pašvaldības nozīmes
meliorācijas būvi

Ierosinājums uzkrāsot horizontālo
marķējumu autoceļam V2 no Katlakalna
kapiem uz priekšu Katlakalna virzienā

Jāsagatavo vēstule LVC

Nedeg 1 gājēju pārejas lampa V2 krustojumā
ar Pļavniekkalna ielu un Rāmavas ielu
Priekšlikums Vides un labiekārtošanas daļaivest šķirotos atkritumus uz atkritumu
laukumu pie Depkina muižas – tas ir privāto

Atkārtoti novērsts. Izsit drošinātājus. ja tā
turpināsies, būs nepieciešams garantijas
remonts līnijai no būvnieka, būvnieks veicis
apsekošanu.
Šķirotos atkritumus privātmāju iedzīvotāji
drīkst nogādāt visos daudzdzīvokļu māju
konteineru laukumos, jo šķirotos atkritumus

Vides un labiekārtošanas daļa

Attīstības daļa

Komunikāciju inženieris Jānis Šnepsts

Vides un labiekārtošanas daļa

māju laukums?

Kad būs doktorāts Katlakalnā?

apsaimnieko bez maksas, bet par nešķirotiem
katrai privātmājai jāslēdz savs līgums, kā arī
privātmāju iedzīvotāji var prasīt atkritumu
apsaimniekotājam nodrošināt šķiroto
atkritumu izvešanu no savas mājas
Nav plānots

MELLUPI
Vajag Mellupu sociālajā centrā 2.stāva zālē
drēbju pakaramo
Vajag interneta rūteri arī otrā mājā
Nav iespējas aizvest bērnus no Plakanciema
uz pulciņiem
Autobusu transportu vajag no Plakanciema
uz Ķekava un atpakaļ (pašlaik ir pārāk maz un
pārāk īss laiks Ķekavā)
Ar pašvaldību kopā vajag organizēt kopīgus
pasākumus Mellupu sociālajā centrā,
vajadzīgs kultūras darba organizators
Pašvaldības ceļi esot kārtībā un ļoti labi
Ģimenes ārsti nevarot atbraukt uz
Plakanciema individuālajām mājām (Rudīte
Iesalniece)
Vajag gājēju laipu pāri Misas upei blakus
autoceļa tiltam, ar kājām nevar pāriet, jo
intensīva satiksme, balto zīmi “Mellupi”,

Uzdots p/a “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”
uz lielākiem pasākumiem aizvest papildus jau
esošajiem virsdrēbju pakaramajiem
Pašvaldības datortīklu speciālists informēts,
uzliks, kad kļūs siltāks ,jo jākāpj uz ēkas jumta
individuāli jāpiesakās izglītības daļā vai
pašvaldībā ar iesniegumu, lai var laicīgi plānot
autobusu maršrutus nākamajam mācību
gadam
Ir veiktas sarunas vairākkārtīgi ar Rīgas
satiksmi, bet līdz šim šī iedzīvotāju iniciatīva
nav atbalstīta. Pašvaldība šobrīd nodrošina
transportu ceturtdienās savu iespēju robežās
Pasākumi tiek organizēti, bet iedzīvotāju
atsaucība zema un apmeklējums ir ļoti mazs

p/a “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”
Mārtiņš Egle

Izglītības daļa

Mārtiņš Ansonskis

p/a “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”

Ģimenes ārstu privātprakses atbildība
Vēstule LVC nosūtīta, sagatavota sagatave
iedzīvotāju kolektīvajam iesniegumam un
aizvesta parakstīšanai uz Mellupu sociālo

Attīstības daļa

vajag pieturas sakārtot (Mellupu pieturas
nojume caura), pieturvietām vajag
paviljonus, celiņu gājējiem gar lielo ceļu,
iespējams, pie tilta vajag fotoradaru
Vajag lielo konteineru sadzīves lietotām
lielgabarīta lietām izvešanai vismaz 1 reizi
gadā

centru

Plānojam novietot konteineru Lielās Talkas
dienā 22.aprīlī

Vides un labiekārtošanas daļa

Atkritumu apsaimniekošanas jautājums,
daudz atkritumu ceļmalās un mežos no
Olaines dārzu rajona, uz lielo talku pagājušā
gadā nevarēja maisus dabūt, mašīna
nesavāca savāktos maisus

Ķekavas novada teritorijā Plakanciema un
Mellupu apkaimē bija pieteiktas vairākas
talkas vietas un visi atbildīgie tika nodrošināti
ar maisiem, turklāt ir iespēja zvanīt talkas
dienā novada koordinatoram un dabūt
papildus maisus

Vides un labiekārtošanas daļa

Informatīvajā izdevumā “Ķekavas novads” un
afišās neesot informācijas par pasākumiem
Mellupu sociālajā centrā

Informācija tiek izvietota Ķekavas novada
mājaslapā

Vajag bērnu nometnes

Bērnu vasaras nometnes katru gadu organizē
Izglītības daļa sadarbībā ar biedrībām un p/a
“Ķekavas novada sporta aģentūra”

Sabiedrisko attiecību daļa

Izglītības daļa

VALDLAUČI
Parka labiekārtošana pie Sporta laukuma
(ietves)
Atkritumu regulāra savākšana mežiņa
teritorijā pie SEB bankas
Gājēju tiltiņa atjaunošana pār Olektes upi
Kad pabeigs Olektes upes tīrīšanas darbu

2017. gadā paredzēta ietve gar Meistaru ielu
Veselības centra 4 filiāles pusē
Teritorija nodota apsaimniekošanā SIA
“Ķekavas nami”, uzdots vides un
labiekārtošanas daļai kontrolei
Tiks atjaunots pēc Olektes upes tīrīšanas
pabeigšanas šajā posmā
Uzdots vides un labiekārtošanas daļai
noskaidrot SIA “Rīgas ūdens”: Ja tiks piešķirts
finansējums, tad darbi notiks 2018. gadā

Attīstības daļa
Vides un labiekārtošanas daļa, SIA
”Ķekavas nami”
Attīstības daļa, Vides un
labiekārtošanas daļa
Vides un labiekārtošanas daļa

Atkritumu savākšana pie Olektes upes
Attīrīšanas iekārtu atjaunošana Valdlaučos
Atpūtas ielas asfalta atjaunošana līdz Olektes
upei
DKS Ziedonis ielu asfaltēšana
Autostāvlaukums pie “Aibes” veikala slikti
šķembots
Jāuzlabo gājēju pāreju apgaismojums
Bauskas ielā, jāuzlabo mazo krustojumu
apgaismojums
Vajag gājēju celiņu no Sanitex līdz Katlakalna
kapiem gar V2
Vajag ātruma ierobežojuma zīmi uz V2
Rāmavas ielā vecie lielie koki traucējot ātri
braukt
Jāsavāc atkritumi pie 12.maršruta autobusa
galapunkta
Tauvas josla jāsakopj gar Daugavu (krūmi un
atkritumi)
Māju kāpņu telpu remontam slikta kvalitāte

Vides un labiekārtošanas daļa apseko un
brīdina privāto zemju īpašniekus
Tuvāko 3 gadu laikā nav plānots
2017.gadā nav plānots
Ielu virskārtu atjaunošanas darbi tiks uzsākti
galvenajām ielām tikai pēc tam, kad
iedzīvotāji novāks uz ielas izbūvētos žogus
Zeme pieder privātpersonai
Jāraksta vēstule VAS LVC un SIA ”Rīgas
gaisma”
Ceļš pieder VAS LVC, tuvāko 3 gadu laikā nav
plānots
VAS LVC ir uzrakstīta vēstule un saņemts
solījums uzlikt ātrumu ierobežojošo zīmi “70”
Kokus nezāģēs, jo tie ir kultūrvēsturiskais un
dabas mantojums kā aleja. Ir veikta parka
koku inventarizācija un tiks izzāģēti tikai
bīstamie koki
Plānots šo vietu nodot apsaimniekošanai
Katlakalna kapu sētniecei
Ziedoņa teritorijā lielākā daļa zemju gar
Daugavu pieder privātpersonām, kuriem arī
jānodrošina tīrība. Šā gada aprīļa mēnesī
plānota teritorijas apsekošana tauvas joslā
gar Daugavu sākot ar Ziedoni
Trūkumi novērsti

Vides un labiekārtošanas daļa

Attīstības daļa
Izpilddirektora palīgs Jānis Vaivods
Attīstības daļa

Attīstības daļa
Vides un labiekārtošanas daļa,
Attīstības daļa
Vides un labiekārtošanas daļa

Vides un labiekārtošanas daļa
Reģionālo pašvaldību policiju
SIA “Ķekavas nami”

