Budžeta ideju domnīcas
06.11.2018.
Baložu pilsēta

Pašvaldība uzsākusi darbu
pie budžeta veidošanas
2019. gadam

Mums svarīgs arī
Jūsu viedoklis

Elektroniski savas idejas pašvaldības
nākamā gada budžetam iesnieguši vairāk
kā 200 iedzīvotāju
Kāda būs tava
ideja?

REZULTĀTI
Plānotie darbi 2018. gadā
Darbi pēc iedzīvotāju priekšlikumiem

Nekustamais īpašuma nodoklis
• Izmaiņas ar 2019. gadu 1.janvāri – jaunas iedzīvotāju grupas, kam ir NĪN atvieglojums vai lielāks atvieglojuma apmērs,
piem., maznodrošinātās ģimenes, nestrādājušie vientuļie pensionāri, invalīdi, Barikāžu dalībnieki, sociālie uzņēmumi;
kā arī noteikti gadījumi, kad palielināts NĪN, piemēram, ekspluatācijā nenodotas būves; ja nav deklarēta neviena
persona

Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana
• ieviesta elektroniskā rindu vadības sistēma pašvaldības ēkā Ķekavā; pagarināts būvvaldes darba laiks, būvniecības
konsultants klientu apkalpošanas centrā;

• izveidotas piecas nozaru pārvaldes
• Drīzumā tiks izsludināts iepirkums pašvaldības vienotā tālruņa izveidei un operatora izvēlei

Sabiedriskās kārtības uzlabošana
• Izstrādāta videonovērošanas koncepcija, apzināts programmas nodrošinājums, tehniskie risinājumi,
iepirkums videokameru iegādei un uzstādīšanai

Ielu un ceļu sakārtošana,
apgaismojuma izveide
• Atjaunots Cālīšpurva ielas segums, trīs ātrumvaļņi
• Uzstādīts apgaismojums Meža ielā, Absolventu ielā,
Urbāna ielā
• Purva, Urbāna, Absolventu, Oļu, Baltās, Liedaga un Kūdras
ielu uzturēšana atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm
• Uzlabota ceļu satiksmes drošība no Rīgas ielas, uzbraucot uz
Smilšu ielu - zīme pārcelta tālāk no krustojuma, uz asfalta
horizontālais marķējums - maksimālā ātruma ierobežojums
20 km/h

Vides labiekārtošana
• Veikta divu gājēju tiltiņu atjaunošana pie Titurgas ezera
• Sakoptas teritorijas Uguns ielā 9, Dārza ielā 14A un 15, Kalna ielā 3, Jasmīnu ielā 5,
Purva ielā 15. Izcirsti krūmi neizbūvētās Dzelzs ielas teritorijā, piegulošie
zemesgabalu sakopšanas darbi paredzēti 2019. gadā
• Uzstādīti jauni soliņi un atkritumu urnas Kr. Barona ielā, Uzvaras prospektā, Zaļajā
ielā, Titurgas ezera abos krastos, Purva ielā; izlīdzināta teritorija ap rotaļu
elementiem ar smilšu segumu
• Tiek izstrādāts nolikums Metu konkursam “Par Titurgas ezera
Mežaparka attīstību”.

Tūrisma attīstība
• Izbūvēts šaursliežu pasažieru vagons, kas nodots lietošanā biedrībai
“Bānīša Draugu klubs”, pirmā ekskursija notika 27. oktobrī.

Baložu vidusskolas piebūves/ sporta laukuma būvniecība
• Šobrīd tiek precizēts iepirkuma dokumentācija pēc IUB atzinuma. Drīzumā tiks izsludināts
konkurss par būvdarbu veikšanu

Baložu vidusskolas baseins
• Notikušas tikšanās ar privātās publiskās partnerības ekspertiem. Uzrunāti vairāk kā 10 potenciālie
investori/būvnieki, divi no tiem izteikuši interesi un notiek informācijas apmaiņa par finanšu un tehniskiem
aspektiem. Tiklīdz būs saņemta konkrēta atbilde no vismaz viena investora par gatavību projektu realizēt,
varēs izsludināt iepirkumu dokumentāciju konkursam par publiskā-privātā finansējuma piesaisti.

Siltumtīklu rekonstrukcijai Baložos un Titurgā
• Novembrī plānots izsludināt iepirkumu rekonstrukcijas darbiem. Ņemot vērā faktu, ka no Centrālās finanšu
līguma aģentūras (CFLA) apstiprinājums par ES projekta īstenošanu saņemts tikai maija beigās, nolemts
remontdarbus uzsākt 2019. gada pavasarī pēc šīs apkures sezonas beigām.

Pacēlāja izbūve un telpu remonts ārsta praksei
• Uz ārsta telpām ir pārvilkts atsevišķs elektrības ievads, kanalizācija, ūdensvads, sagatavota vieta sakaru un
drošības instalācijai. Veikta pilnīgi visas ēkas siltummezgla rekonstrukcija, procesā ir apkures sistēmas
pārbūve 2.stāvam. Tālākie darbi - invalīdu stāvvietas izveide, lifta iekārtas montāža, iekšdarbi.

Uzsāktie darbi 2018. gadā, realizācija 2019. gadā (I)
Atpūtas zonu pilnveide
• basketbola laukuma izbūve Titurgā
• Titurgas ezera krasta atpūtas zonas pilnveide
• Medema parka pakāpeniska izveidošana par centrālo atpūtas un rotaļu laukumu – 2019. gadā celiņu
izbūve un labiekārtošana, papildinot jau uzstādīto rotaļu iekārtu

Izglītības iestāžu attīstība
• Baložu vidusskolas piebūves būvniecība un sporta laukuma pārbūve

Uzsāktie darbi 2018. gadā, realizācija 2019. gadā (II)
Ielu, ceļu un apgaismojuma infrastruktūra
• Apgaismojuma nomaiņa Rīgas ielā, Smilšu ielā, Jaunatnes ielā, Bērzu ielā, Purva ielā, Skolas ielā un Ezera ielā
(Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā atklātā projektu iesniegumu konkursā “Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” sagatavots projekta pieteikums “Energoefektivitāti
veicinoša LED apgaismojuma un viedo tehnoloģiju ierīkošana ielu apgaismojumam Baložu pilsētā”)
• Apgaismojuma izbūve Baltā, Oļu un Akmens ielās
• Uzvaras prospekta un Jaunatnes ielas rekonstrukcija, paredzot gājēju celiņus, apgaismojumu, komunikāciju
pārbūvi, ātrumvaļņus, lietus ūdens novadīšanu, soliņi, pieturas – Uzvaras prospektā (ERAF līdzfinansējums).
Šobrīd notiek projektēšanas darbi
• Saulgriežu ielas pārbūve (šobrīd notiek projekta saskaņošanas darbi)
• Rudens ielas seguma atjaunošana (šogad tika izsludināts iepirkums)

• Divu gājēju pāreju apgaismojuma izbūve – Rīgas ielā, pie veikala “Mego”, Smilšu ielas un Rīgas ielas
krustojumā (šobrīd notiek sarunas ar «Latvijas Valsts ceļiem»)

Uzsāktie darbi 2018. gadā, realizācija 2019. gadā (III)
Pakalpojuma attīstība
• Dalītās vākšanas atkritumu laukuma izveide un aprīkošana
• Dalītās Atkritumu savākšanas punktu pilsētā labiekārtošana - jumtiņu, norobežojošo konstrukciju ierīkošana
(6-8 laukumu aprīkošana);
• Siltumtīklu rekonstrukcija Baložos un Titurgā (SIA «Baložu komunālā saimniecība» projekts, ERAF
līdzfinansējums)

PRIORITĀTES
Izglītība
Iespēja mācīties pašvaldības bērnudārzos un skolās (vispārējās un prof. ievirzes), izglītības kvalitāte ( izglītības darbinieku
apmācība), «aukļu dienests», skolēnu transports

Infrastruktūra
Ceļu un ielu sakārtošana; gājēju/veloceliņi; apgaismojums; ūdensvadi un kanalizācija, māju siltināšana

Vides labiekārtošana
Aktīvās atpūtas/sporta un rotaļu laukumi; atpūtas zonu labiekārtošana; apzaļumošana, atkritumu šķirošana

Sociālais atbalsts
NĪN atlaides, īpašs atbalsts daudzbērnu ģimenēm, atbalsts ģimenēm un senioriem

MŪSU IZAICINĀJUMI 2018.-2019.
Būvniecības iepirkumos - liels izmaksu kāpums
Nepietiekamā bērnudārzu un skolu infrastruktūra
Valsts kredītu nepieejamība

Uzzini par aktualitātēm no pašvaldības oficiālajiem
informācijas kanāliem!
www.kekavasnovads.lv
Izdevums «Ķekavas Novads»
facebook.com/KekavasNovads
twitter.com/Kekavas_novads
instagram.com/kekavas_novads

Raksti un jautā pašvaldībai
novads@kekava.lv
Ziņo par atkritumu apsaimniekošanu
problēmām, vides piesārņotājiem
atkritumi@kekava.lv
Reģionālās pašvaldības policijas FB lapā

