Budžeta ideju domnīcas
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Ķekava

Pašvaldība uzsākusi darbu
pie budžeta veidošanas
2019. gadam

Mums svarīgs arī
tavs 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

Pašvaldības klientu apkalpošanas kvalitātes
uzlabošana
• ieviesta elektroniskā rindu vadības sistēma pašvaldības ēkā Ķekavā;

• pagarināts būvvaldes darba laiks, konsultants būvniecības jautājumos klientu apkalpošanas centrā,
• izveidotas piecas nozaru pārvaldes
• sagatavota dokumentācija iepirkumam pašvaldības vienotā tālruņa izveidei un operatora izvēlei

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

Infrastruktūras uzlabošana
• Norit Jauno ideju centra būvniecība
• Doles Tautas namā nomainīti radiatori lielajā zālē,
veikta gaismas sistēmas ekspertīze
• Veikts Ķekavas kultūras nama siltummezgla
remonts
• Atjaunots Ķekavas sporta kluba zāles segums
• Veikts bērnudārza «Ieviņa» kāpņu telpas un
grupiņas telpas remonts

• Veikta logu nomaiņa Ķekavas Mākslas skolai

Ceļi un ielas, apgaismojums (I)
• Nākotnes ielas rekonstrukcija
Veikta ielas asfaltēšana, gājēju ietves pārbūve posmā no Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas
stāvlaukumam, ierīkots apgaismojums, uzstādīti divi ceļu ātrumvaļņi, jauna gājēju pāreja pie
Ķekavas sākumskolas

• Ziemeļu ielas seguma atjaunošana

• Gaismas ielas seguma maiņa
Veikta ceļa seguma atjaunošana ceļa posmā V6 Ķekava - Plakanciems 0,00-1,12 km.
Darbus veica Latvijas Valsts ceļi.

• Gājēju celiņa seguma maiņa Ķekavā,
pie mājas Gaismas ielā 19, k. 13

• Notiek Saules ielas (Odukalnā)
projektēšanas darbi –
jauns asfaltbetona segums,
gājēju ietves un apgaismojuma izbūve

Ceļi un ielas, apgaismojums (II)
• Tiek izbūvēta gājēju ietve un apgaismojums gar autoceļu A7 Ķekavas parka
teritorijā, nodrošinot tai skaitā vides pieejamību
• Norit gājēju ietves izbūve Odukalnā - no Kalnakroga līdz Dienvidu ielai

• Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu un stāvlaukuma rekonstrukcija Gaismas
ielā 19, k.9, 4, 5, 6 - paredzēts pārbūvēt ietves, brauktuves, siltumtrasi, pazemes komunikāciju tīklus
un elektroapgādes kabeļus, kā arī izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju un ielu apgaismojumu. Būvdarbu zonās
plānots atjaunot esošo ceļu segumu. Kopējais pievadceļu garums, kuros atjaunos segumu, ir aptuveni 800 m,
savukārt elektroapgādes kabeļu kopējais garums sasniedz 2 km.

• Gājēju/veloceliņš Ķekava- Katlakalns

(no t/c «Liiba līdz Pļavniekkalna ielai) – veikts
iepirkums, izvēlēts pretendents, dome lems par projektēšanas līguma slēgšanu

• Gājēju/veloceliņu projektēšana no Ķekavas sporta kluba līdz Ziemeļu ielaip/f «Ķekava» - iepirkuma ietvaros tiek izvērtēti pretendenti

• Gājēju pārejas un luksofora izbūve Ziemeļu ielas un A7 krustojumā Latvijas valsts ceļu pārziņā: tika izsludināts iepirkums, būvprojekts saskaņots

Ceļi un ielas, apgaismojums (II)
• Izbūvēts apgaismojums Stirnu ielā pašvaldībai piederošajā ielas posmā aptuveni 200 metru garumā

• Ielu apgaismojuma sakārtošana Atmodas ielā

-

izveidots posmā starp Stirnu ielu un Rubeņu ielu

• Norit ielu apgaismojuma izbūves darbi Zvejnieku ielā
• Ielu apgaismojuma izbūve Vimbukrogā notiek projektēšana pie pieturas «Vimbas»

Satiksmes drošība
• Uzstādīti divu ceļa ātrumvaļņi pie Gaismas iela 19 k.6;
• Plānots uzstādīt 2 ātrumvaļņus Īgumu ielā un tur noteikt dzīvojamo zonu - notiek saskaņošanas process ar Latvijas Valsts ceļiem

• Satiksmes drošības uzlabošana Krogsilā - veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas Krogsilā. Uzstādītas ceļa zīmes, kas nosaka maksimālā
ātruma ierobežojumu 30 km/h Rēderu ielas posmā no Skujnieku ceļa līdz Jaunozolu ielai. Uzstādītas priekšrocības ceļa zīmes “Dodiet
ceļu” uz Elejas ielas pie krustojuma ar Rēderu ielu un uz Jaunozolu ielas pie krustojuma ar Rēderu ielu.

Ūdenssaimniecība
• Jaunu ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve
Uz 1.novembri ierīkoti 3,8 km ūdensvada tīkli un 3,1 km kanalizācijas tīkli, kas ir vairāk kā
30% no kopējā darbu apjoma. Līdz 2019. gadam plānots izbūvēt 80% ūdensvada un
kanalizācijas tīklus. Būvdarbu pabeigšana un ielu un ceļu seguma sakārtošana – nākamās
vasaras sākumā.

• Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana
daudzdzīvokļu mājās Ķekavā
Jūnija beigās Ķekavā tika veikti centralizētā ūdensvada skalošanas darbi, izmantojot pasaulē
rekomendēto labo praksi, kas vērsta uz efektīvu nogulumu izskalošanu ar pēc iespējas
mazāku izlietotā ūdens daudzumu.

Rotaļu laukumu pilnveidošana
•

Rotaļu laukumā “Ķekavas ūdensdzirnavas” uzstādīts rotaļu komplekss bērniem no
5 līdz 14 gadiem ar 5 platformām, nošļūcamo plastmasas cauruli, slīpu tiltu,
slidkalniņu, divām alpīnisma sienām, kāpnēm, vingrošanas elementu ar virvju sienu,
trīs pievilkšanās stieņiem, virvju tiltu. Uzstādītas 8 jaunas atkritumu urnas, 5 jauni
soli. Vasaras sezonas sākumā uzstādīta pārvietojamā tualete, taču jūlija beigās
demontēta vandālisma dēļ (tika konstatēts, ka tā vairāk kā 10 reizes tikusi apgāzta
arī pēc papildus nostiprināšanas)

• Nākotnes ielā 36A uzstādīta rotaļu iekārta bērniem vecuma grupai no 3 līdz 14
gadiem ar divām platformām, slidkalniņu, kustīgo tiltu, šūpolēm, alpīnisma sienu.
• Nākotnes ielā 14 uzstādīta rotaļu iekārta bērniem vecuma grupai no 3 - 14 gadiem
ar slidkalniņu, kāpnēm, platformu, šūpolēm, alpīnisma sienu.
• Gaismas ielā 19 - uzstādītas vienvietīgās zīdaiņu šūpoles, smilšu kaste ar mājiņu un
mantu kasti.

• Ķekavas parkā uzstādīti āra trenažieri

Vides
labiekārtošana
• Veikti apzaļumošanas darbi
• Uzstādīti dekoratīvie puķu podi "Ābeļdārzā"

• Būvlaukuma un būvbedres ierobežošana
Ķekavā, Rīgas ielā 20 - sarunās ar
teritorijas īpašniekiem, tika panākta
vienošanās, ka viņiem šī bīstamā teritorija ir
jāsakopj un jānožogo. Darbi izdarīti līdz
norādītajam termiņam.

Daudzīvokļu māju siltināšana Ķekavā
• Gaismas ielā 19, k. 7 - Siltināšanas darbi notiek. Šobrīd dzīvokļos ir uzstādīti attālināti nolasāmie karstā un aukstā ūdens skaitītāji, kā
arī apkures maksas sadalītāji. Tagad galvenā vērība jāpievērš ēkas dienvidu fasādes siltināšanai, jo nav īsti prognozējami laika apstākļi
rudens periodā un darbu veikšana tehnoloģijām neatbilstošos laika apstākļos nav pieļaujama.

•

Rīgas ielā 36, k. 2 - Būvdarbi uzsākti novembrī. Darbu uzsākšana aizkavējusies birokrātisku procedūru un iepirkuma procedūrā
uzvarējušā būvnieka aizņemtības dēļ. Ziemas periodā būvdarbiem būs nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums.

• Gaismas ielā 8 un Nākotnes ielā 36 - ir izstrādāts būvprojekts, tiks izsludināts iepirkums.
• Rīgas ielā 36, k. 3 - energoefektivitātes projektam Rīgas ielā 36, k.3, kurā ir tikai 12 dzīvokļi, būvdarbu iepirkumā piedāvātās
renovācijas darbu izmaksas bija par augstu iedzīvotāju maciņiem. Dzīvokļu īpašnieki balsoja “pret”. Arī šeit jāorganizē jauna būvdarbu
iepirkuma procedūra, cerot uz labvēlīgāku rezultātu un renovāciju nākamajā gadā.
• Nākotnes ielā 8 un Rīgas ielā 36, k.4. - energoefektivitātes projektiem Nākotnes ielā 8 un Rīgas ielā 36, k.4 iepirkuma procedūrās
līguma slēgšanas tiesības ieguvušie būvnieki atteicās parakstīt līgumus un izpildīt būvdarbus. Formālais iemesls – siltināšanas materiālu
sadārdzinājums būvmateriālu tirgū un siltināšanas materiālu piegādes termiņu neprognozētība. Faktiskais – arī būvstrādnieku deficīts
Latvijā. Jāveic jauna iepirkuma procedūra, lai projektus varētu realizēt nākamajā gadā.

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
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

