Ierosinājums / atbilde
IEROSINĀJUMS:
Brīvpusdienas skolēniem un pirmskolas izglītības iestāžu skolēniem.

Teritorija, uz kuru
priekšlikums attiecas
VISS NOVADS

ATBILDE:
Diemžēl Ķekavas novada 2022.gada budžetā nav iespējams nodrošināt bezmaksas pusdienas visiem pirmskolas un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem. Lai nodrošinātu vienlīdzības principu, no
2022.gada 1.jūnija pašvaldība piedāvā šādus atbalsta pasākumus:
Pirmskolas izglītības iestādes
• Pašvaldības līdzfinansējums 1 eiro apmērā par pusdienām tiek piešķirts visiem pusotra līdz četrus gadus veciem bērnudārza audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē Ķekavas novada
pašvaldības izglītības iestādi vai privāto izglītības iestādi bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtējuma, ja ģimenes dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā.
• Piemaksu 1 eiro apmērā pie ēdināšanas izmaksām pašvaldība segs visiem obligātās pirmsskolas izglītības sagatavošanas vecuma bērniem bez ģimenes materiālā stāvokļa izvērtējuma, ja ģimenes
dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā un tiek apgūta licencēta obligātā 5-6-gadnieku izglītības programma pašvaldības vai privātajos bērnudārzos.
Vispārējās izglītības iestādes (no 1.jūnija vienota kārtība visā novadā)
• Brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem 1.-6.klases skolēniem.
• Brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem 7.-12.klašu skolēniem no ģimenēm ar maznodrošinātas vai trūcīga mājsaimniecības statusu.
• Pašvaldības līdzfinansējums 1 eiro apmērā tiek piešķirts visiem 7.-12.klašu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm.
Vecākiem ir iespēja griezties sociālajā dienestā.
Brīvpusdienas Ķekavas novada izglītības iestādēs tiek nodrošinātas trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku.
Launags Ķekavas novada izglītības iestādēs tiek nodrošināts trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību 1.- 9.klašu bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku.
Pabalstu ēdināšanai Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem uz spēkā esošu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laiku par
katru apmeklēto izglītības iestādes dienu apmaksā līdz 3,00 euro.
Iespējams pieteikt pabalstu individuālo mācību piederumu vai skolas apģērba iegādei trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem, kas apmeklē Ķekavas novada izglītības iestādes, un Ķekavas
novadā deklarētiem bērniem, kuri mācās izglītības iestādēs bērniem ar speciālajām vajadzībām. Pabalsta apmērs līdz 35,00 euro bērnam mācību gada laikā
IEROSINĀJUMS:
Steidzamā kārtā sākt darbus pie normāla kultūras nama Baldonē, ar lielu skatuvi, palīgtelpām un skatītāju zāli.
ATBILDE:
Nākamajā gadā plānots organizēt Metu konkursu.
IEROSINĀJUMS:
Riekstukalna ceļa sakopšana
ATBILDE:
Ceļš tiks sakārtots tad, kad beigsies intensīva būvniecība Liepu alejā.
Ceļš tiek un tiks uzturēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
IEROSINĀJUMS:
Vizuāli pievilcīgas un apkārtnē (Baltā Pils, Baldones zirgu tramvaja vagons) iederīgas masīvkoka ārpusē un ar atbilstošu interjeru, bet moderni aprīkotas tualetes.
ATBILDE:
Pašvaldība izvērtēs nepieciešamību vasaras sezonā uzstādīt pārvietojamās tualetes atpūtas vietās.
IEROSINĀJUMS:
Izbūvēt gājēju un veloceliņu no Mežvidu ielas līdz Mežvidiem (Baldones pilsētas robežai)
ATBILDE:
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Tiks izvērtēta visa novada teritorija kopumā un tiks izstrādāts gājēju un veloinfrastruktūras attīstības plāns
IEROSINĀJUMS:
Pulkarnes zemes ceļš Baldones pagasta pusē, ceļš jau 30 gadus nav piedzīvojis rekonstrukciju, grants ceļš pēc lietus paliek gandrīz neizbraucams, iedzīvotāju skaits arī palielinājies vairākas reizes,
intensīva satiksme. Pagasta ceļu uzturētājiem nav izpratne, ka greiderēt ceļu, līdz ar to pavasarī ceļš paliek pēc sniega kušanas neizbraucams, ceļa segums sāk noslīdēt, un šāda veida atjaunot ceļu
ieguvēji būtu visi un arī pašvaldība, jo daudzi zemes gabali nav apbūvēti un, kurš gan grib pirkt zemes gabalu, ja nokļūšana līdz tam ir katastrofa, vajadzētu ceļu izveidot, kāda tas ir Baldonē, Dīķu iela.
ATBILDE:
Ceļš tiek un tiks uzturēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Uzturēšanas kontroli veic pašvaldība un Latvijas valsts ceļi.
IEROSINĀJUMS:
Uzlikt asfalta vai normālas šķembas Ziemeļu ceļam Baldones pagasta Pulkarnes pusē.
ATBILDE:
Ceļš tiek un tiks uzturēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Uzturēšanas kontroli veic pašvaldība un Latvijas valsts ceļi.
IEROSINĀJUMS:
Ūdens un kanalizācijas izbūve Parka ielā, Baldonē
Dubultā virsmas apstrāde Blaumaņa ielā, Baldonē
Skeitparka izveide Baldonē
ATBILDE:
1. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem - Jautājums skatāms, kad būs pieejams ES līdzfinansējums un zināmi nosacījumi projekta realizēšanai.
2. Ielas pārbūve plānota pēc komunikāciju izbūves.
3. Skeitparka izveide notiks saskaņā ar Sporta infrastruktūras attīstības stratēģiju
IEROSINĀJUMS:
Gājēju ceļa un veloceļa izveide no Baldones centra līdz Mežvidiem
ATBILDE:
Tiks izvērtēta visa novada teritorija kopumā un tiks izstrādāts gājēju un veloinfrastruktūras attīstības plāns
IEROSINĀJUMS:
Veloceliņa izbūve no Baldones līdz Mencerdarbes muižai / Riekstukalnam, gar V9 autoceļu.
ATBILDE:
Tiek izskatīta koncepcija, kā savienot objektus vienotā tīklā.
2022. gadā konkrētā posma izbūve nav paredzēta.
IEROSINĀJUMS:
Baldone, Daugavas iela. Salabot gājēju celiņa uzbrauktuves.
ATBILDE:
Pēc ziemas sezonas beigām visi gājēju celiņi tiks apsekoti un tiks veikti uzlabojumi.
IEROSINĀJUMS:
Uzlabot ielu stāvokli, segumu.
ATBILDE:
Ceļi tiek un tiks uzturēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Uzturēšanas kontroli veic pašvaldība un Latvijas valsts ceļi.
IEROSINĀJUMS:
Programma vidusskolēnu nodarbināšanai vasarā!
ATBILDE:
Skolēnu vasaras nodarbinātības projektam 2022.gadā atvēlēti 30 000 eiro.
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IEROSINĀJUMS:
Sakārtot gājēju un transporta ceļa Infrastruktūru pie bērnudārza "Vāverīte", Baldonē.
ATBILDE:
Tiek risināts jautājums par stāvlaukuma izveidi Pilskalna ielā 4.
IEROSINĀJUMS:
Kapitāls V4 ( Baldone - Tome) ceļa remonts
ATBILDE:
Ceļš ir “Latvijas Valsts ceļi” īpašumā, tādēļ aicinām vērsties ar iesniegumu pie LVC
IEROSINĀJUMS:
Asfaltēt ceļu no Baldones uz Daugmali.
ATBILDE:
Pašvaldība uzsāks sarunas ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Apmaksātas nodarbības vienam interešu izglītības pulciņam vai skolām (mūzikas skolā vai mākslas skolā)
ATBILDE:
Vispārējo izglītības iestāžu nodrošinātie interešu izglītības pulciņi ir bezmaksas. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Mākslas skola, Mūzikas skola, Sporta skola) ir pašvaldības līdzfinansētas tikai
bērniem no daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm.
IEROSINĀJUMS:
Vēlētos, lai vairāk iespējas un atbalsts ir bērniem ar invaliditāti.
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ATBILDE:
Pašvaldība nodrošina pabalstu bērniem, kuriem noteikta invaliditāte:
7.1.vienreizēji pašvaldības pabalsti bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, nepārsniedzot
270,00 euro kalendāra gadā, saņemot pakalpojumus ārstniecības iestāžu reģistrā esošā, sertificētā
institūcijā vai pie sociālai rehabilitācijai atbilstošu sertificētu pakalpojumu sniedzēja, ja bērns saņem
medicīnisko rehabilitāciju vai sociālo rehabilitāciju, vai pabalstu kompleksai terapijai, tai skaitā
medikamentu iegādei, kas nepieciešami ar invaliditāti saistīto saslimšanu ārstēšanai;
7.2. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz:
7.2.1. ārsta izsniegta izziņa par rehabilitācijas pakalpojuma vai medikamentu lietošanas
nepieciešamību;
7.2.2. ārstniecības iestādes vai sertificēta speciālista izrakstīts rēķins vai čeki ar rekvizītiem
(bērna vārds, uzvārds, personas kods) par medicīnisko vai sociālo rehabilitāciju, komplekso terapiju
vai medikamentu iegādi ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža;
7.2.3. apmaksa par saņemto rehabilitācijas pakalpojumu vai medikamentu iegādi tiek veikta 10
(desmit) darba dienu laikā.
Saistošie noteikumi Nr.21/2021 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju”
Papildus info, sazinoties ar sociālā dienesta speciālistiem: https://kekava.lv/pub/index.php?id=330
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IEROSINĀJUMS:
Gājēju celiņš ar velo joslu vismaz pilsētas robežās uz galvenajām ielām, piemēram, Baldonē: uz Rīgas ielas no Mežvidiem līdz esošam gājēju celiņam, Zīļu iela, no vidusskolas līdz JSK Telfas. Beidzot
sakārtot auto stāvlaukumus un satiksmes organizāciju sakārtot ar pareizām ceļu zīmēm pie veikaliem - Latiņš un Mego.
ATBILDE:
Zīmes tiks uzstādītas nepieciešamajās vietās.
Tiks izvērtēta visa novada teritorija kopumā un tiks izstrādāts gājēju un veloinfrastruktūras attīstības plāns
IEROSINĀJUMS:
Cita dizaina Baldones zirgu tramvaja vagons Ceriņu parkā (vienkāršākais variants bez stiklojuma).
ATBILDE:
Plānots aktualizēt Labiekārtojuma plānu, iekļaujot tajā arī Baldones teritoriju, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums.
IEROSINĀJUMS:
1) Paredzēt budžetā līdzekļus Ziemeļu ceļa ( posmā no Pulkarnes autobusa pieturas līdz Liepdārziem) pretputekļu apstrādei, atbilstošā apmērā, vadoties no tehniskās specifikācijas vairākas reizes
gadā.
2) Paredzēt budžetā līdzekļus Ziemeļu ceļa ( posmā no Pulkarnes autobusa pieturas līdz Liepdārziem) projekta izstrādei - ceļa dubulto virsmas apstrādi ar bitumena emulsiju .
3) Paredzēt budžetā līdzekļus izpētes un projektēšanas darbiem - veloceliņa izbūvei no Ķekavas virzienā uz Baldoni.
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ATBILDE:
Ceļi tiek un tiks uzturēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Uzturēšanas kontroli veic pašvaldība un Latvijas valsts ceļi.
Pašvaldība izvērtējot budžeta iespējas izskatīs iespēju veikt priekšizpēti veloceļa Ķekava-Baldone izbūvei.
IEROSINĀJUMS:
Baldonē likvidēt domi kā tādu. Ēkā ierīkot sociālos dzīvokļus vai kaut ko citu. Likvidēt sētnieku armiju un mehanizēt ielu tīrīšanu. Zālājos atstāt lapas, jo tas ir bioloģisks mēslojums. Likvidētajā
pansionātā Ķaķīšos ierīkot pašvaldības dzīvokļus. Neturpināt zemes izkrāpšanu no privātpersonām un neturpināt Baldones domes patvaļu attiecībā par ceļu lietošanu ("Murauski"). Atjaunot Baldones
sanatoriju, atsākt dūņu izmantošanu varbūt citā vietā, ēkā...
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām izskatīs iespēju realizēt izteiktos attīstības priekšlikumus.
IEROSINĀJUMS:
Atvēlēt finansējumu Baldones kā tūrisma jomā pievilcīga galamērķa attīstīšanai, piemēram, izveidojot plašu atpūtas parku/us ar mierīgas un aktīvas atpūtas zonām tam piemērotās (bijusī Baldones
sanatorijas parka?) teritorijās, tādējādi vienlaikus veicinot arī apkārtnē esošās uzņēmējdarbības attīstību.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski turpinās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā atpūtas parka un aktīvo atpūtas elementu ierīkošanu.
IEROSINĀJUMS:
Baldones pilsētā iekārtot parku, ar iespējamu lapenīti, vietu kur skaisti pasēdēt varbūt pat gaismu, lai nav tumši Ziemas vakaros vasaras skaistajās naktīs.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski turpinās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā atpūtas parka iekārtošanu.
IEROSINĀJUMS:
Tualetes Baldones Vanagkalna estrādē
ATBILDE:
Pašvaldība veiks apsekošanu, atbilstoši, kurai tiks veikta nepieciešamo uzlabojumu izvērtēšana.
IEROSINĀJUMS:
Asfaltēšanas darbi Baldonē
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ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam un budžeta iespējām.
IEROSINĀJUMS:
Kučeriņa ielas izveide
ATBILDE:
Konkrētā iela ir privātīpašums. Tās izbūve jāveic ielas īpašniekam.
IEROSINĀJUMS:
Baldonē piedāvāju - Ceriņu ielas pārbūve visas tās garumā, ietves izveidošana, apzaļumošana, drošības risinājumu (ātrumvaļņu, ielas šaurinājumu) izbūve, Ceriņu ielas posma starp Rīgas un Daugavas
ielu pārveidošana par gājēju ielu. Pulksteņa skvēra (Daugavas iela 2) rekonstrukcija, izmantojot mūsdienu pilsētu dizaina principus. Iespējams arī jauna parka iekārtošana Ceriņu ielā 1, iespēju
robežās var arī lemt par teritorijas labiekārtošanu un pielāgošanu mūsdienu pilsētas videi starp Ulmaņa kalniņu un Ceriņu parku (pie sēravota).
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ATBILDE:
1. Pašvaldība plāno izstrādāt kopēju stratēģiju gājēju un veloinfrastruktūras attīstībai, kurā tiks veikta esošās situācijas analīze un noteikti prioritāri attīstāmie savienojumi.
2. Teritorijai, kas ietver puksteņa skvēru un Zīļu ielu (starp Daugavas un Rīgas ielām), ir izstrādāts lokālplānojums, kas paredz šī posma pārveidi par gājēju ielu un skvēra rekonstrukciju.
3. Tiks izvērtētas iespējas veikt paapildus uzlabojumus parka teritorijā starp Ulmaņa kalniņu un Ceriņu parku (pie sēravota).
IEROSINĀJUMS:
Kanalizācijas izbūve visā Zīļu ielā
ATBILDE:
Jautājums skatāms, kad būs pieejams ES līdzfinansējums un zināmi nosacījumi projekta realizēšanai.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu piešķirt aptuveni 1000 eiro gājēju pārejas ierīkošanai Baldonē, pie autobusu pieturas, blakus Rīgas un Dzirnavu ielas krustojumam. Pēc internetā pieejamās informācijas, gājēju pārejas
ierīkošanas izmaksas varētu būt aptuveni 1000 eiro, ietverot ceļazīmju izgatavošanu un uzstādīšanu un ielas marķējuma uzklāšanu. Atkarībā no tirgus situācijas, šīs izmaksas var mainīties un būs
noskaidrojamas, veicot cenu aptauju.
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ATBILDE:
Ņemot vērā, ka Rīgas iela ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārraudzībā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības
uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par gājēju pārejām.
IEROSINĀJUMS:
Vilšķērstu cela seguma uzlabosana
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam un budžeta iespējām.
IEROSINĀJUMS:
1). Stāvvieta Pilskalna iela 4, Baldone.
2). Multifunkcionāls rotaļu un sporta laukums Baldonē.
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1. Tiek risināts jautājums par stāvlaukuma izveidi Pilskalna ielā 4.
2. Atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā rotaļu laukumu ierīkošana.
IEROSINĀJUMS:
Izbūvēt asfalta vai līdzīgu segumu uz pašvaldības ceļa Misas lauki teritorijā

Baldone

ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ceļa pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Baldones autobusa gala pieturā uzbūvēt jaunu publisko tualeti.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski turpinās teritorijas labiekārtošanu, tai skaitā publiskās tualetes izbūvi.
IEROSINĀJUMS:
Ieplānot Silmaču ielas pretputekļu līdzekļa apstrādi vai melno asfalta segumu.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam un budžeta iespējām.
IEROSINĀJUMS:
Palīdzēt atrast investorus Baldones sanatorijai.
Labiekārtot Baldones pilsētu un tūristu takas, lai atvērtos kafejnīcas un radītu darba vietas, lai nākamgad vasara atvērtos Riekstukalns arī vasarā.
Izvērtēt un kaut ar 0.50 centiem līdzfinansēt bērnu ēdināšanu PII vāverīte.
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ATBILDE:
1. Priekšlikums skar privātīpašumā esošu nekustamo īpašumu.
2. Atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums. Jaunas darba vietas - to izveide risināma kā uzņēmēju iniciatīva.
3. Finansējumu brīvpusdienām ir plānots palielināt attiecībā pret esošo finansējumu, ņemot vērā budžeta iespējas.
IEROSINĀJUMS:
Ierīkot bērnu laukumu un jauniešiem skeitparku.
ATBILDE:
Atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā rotaļu laukumu ierīkošana.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu, paredziet līdzekļus 2022.gada budžetā apgaismojuma ierīkošanai Baldonē Dzeņu
un Pasta ielas krustojumā.
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ATBILDE:
Pašvaldība pakāpeniski ierīko ielu apgaismojumu novada teritorijā. Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta ielu apgaismošana, tai skaitā Baldones teritorijā.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzam 2022.gada budžetā paredzēt izdevumus
Ķekavas novada PII "Vāverīte" evakuācijas kāpņu izbūvei.
ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs jautājumu par Ķekavas novada PII "Vāverīte" evakuācijas kāpņu izbūvi.
IEROSINĀJUMS:
1.Baldones novada domes iepriekš izstrādātā ielu apgaismojuma
turpināšanas darbiem Rīgas ielas posmā no Mežvidu ielas līdz Brāļu kapu
autobusa pieturai bet ideālā gadījumā līdz Baldones pilsētas robežai
Mežvidos,
2. gājēju un veloceliņa izbūvei Rīgas ielas (P91) posmā no Mežvidu ielas līdz
Baldones pilsētas robežai Mežvidos

Baldone

Baldone

ATBILDE:
1. Pašvaldība pakāpeniski ierīko ielu apgaismojumu novada teritorijā. Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta ielu apgaismošana, tai skaitā Baldones teritorijā.
2. Tiks izvērtēta visa novada teritorija kopumā un tiks izstrādāts gājēju un veloinfrastruktūras attīstības plāns
IEROSINĀJUMS:
Dzintaru ielas asfaltēšana Baldonē

Baldone

ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Tirgus laukums ar tirdzniecības vietām zemnieku saražotās produkcijas tirdzniecībai.
ATBILDE:
Atsevišķa tirgus laukuma izveide šobrīd nav plānota. Zemnieku preču tirdzniecība pieļaujama esošajās tirdzniecības vietās.
2022.gadā plānota esošo tirdzniecības vietu uzlabošana.
IEROSINĀJUMS:
Tiltiņa atjaunošana pār Ķekaviņas upīti Jenči, Ķekavas novads
ATBILDE:
Šobrīd tilts nav pašvaldības īpašumā. Tālāki lēmumi par tilta izbūvi tiks skatīti pēc piekļuves jautājumu atrisināšanas Baldones pagasta daļā.
IEROSINĀJUMS:
1. Izveidot jaunu vai pārnest sabiedriska transporta pieturu pie iebraucamā ceļa ciematiņā Jaunaustras, Baldones pagastā.
2. Īstenot veloceliņu izbūvi no Baldones līdz Ķekavai.
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ATBILDE:
1. Jautājums tika izskatīts pie autoceļa P89 rekonstrukcijas, nolemjot pieturas atrašanās vietu nemainīt.
2. Pašvaldība plāno izstrādāt kopēju stratēģiju gājēju un veloinfrastruktūras attīstībai, kurā tiks veikta esošās situācijas analīze un noteikti prioritāri attīstāmie savienojumi.
IEROSINĀJUMS:
Izvietot vairāk soliņus, piemēram pie Liibas, Maksimas,
cilvēkiem ar funkc. trauc. Milzīgas grūtības aiziet līdz veikalam no centra.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā soliņu izvietošana.
IEROSINĀJUMS:
Pabeigt gājēju, veloceliņu no Kekavas sporta kompleksu gar putnu fabriku
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ATBILDE:
Projekts ir iekļauts Investīciju plānā un atbilstoši budžeta iespējām to plānots realizēt nākamajā gadā.
IEROSINĀJUMS:
Izvietot patstāvīgi kameras Ķekavas bērnu nožēlojama laukumiņa leja pie upītes, blakus b/d Ieviņa
ATBILDE:
Nākamajā gadā ir plānots izvietot kameras konkrētajā vietā.
IEROSINĀJUMS:
Odukalna torņa teritorijas iekārtošana (apmeklētība liela ziemā)tualetes, miskastes, apgaismojums augšā, soliņi un bērnu laukums, komandas spēļu laukums (futbols, basketbols vai volejbols).
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ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, cita starpā - tiks izskatīta
ūdenstorņa teritorijas labiekārtošana.
IEROSINĀJUMS:
Daugavas takas izveidi pretī Doles muzejam!
ATBILDE:
Šobrīd norit teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, lai atrisinātu pārvietošanās iespēju pa Vimbukrogu gar Sauso Daugavu.
IEROSINĀJUMS:
Vimbukrogá Klavu ielas labiekārtošana, tas nozīmē asfaltēšana
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam un budžeta iespējām.
IEROSINĀJUMS:
Noasfaltēt un apgaismot Mazo Senču ielu.
ATBILDE:
Mazā Senču iela jaunā Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir noteikta kā "Pašvaldības nozīmes ceļš, iela". Pēc jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, atbilstoši budžeta
iespējām tiks veikta ielas uzturēšana un uzlabošana.
IEROSINĀJUMS:
Ieklāt vai nobruģēt ceļus visā Ķekavas parkā, tur, kur pašlaik ir grants ceļi
ATBILDE:
Realizējot Ķekavas parka projektu, atbilstoši budžeta iespējam, plānots sakārtot taciņu tīklu parkā.
IEROSINĀJUMS:
Ierīkot pastaigu taku gar sauso Daugavu.
ATBILDE:
Šobrīd norit teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, lai atrisinātu pārvietošanās iespēju pa Vimbukrogu gar Sauso Daugavu.
Ķekavas parka teritorijā, atbilstoši budžeta iespējām, ir plānots attīstīt pastaigu taku līdz Sausajai Daugavai.
IEROSINĀJUMS:
Uzstādīt video novērošanas kameru uz gaismas ielas 19, k-10 mājas gala pie tilta pār Ķekaviņu.
ATBILDE:
Nākamajā gadā ir plānots paplašināt videonovērošanas tīklu Ķekavā.
IEROSINĀJUMS:
Izbūvēt apgaismojumu Odukalnā visā Pļavu ielas garumā, līdz asfalta beigām.
ATBILDE:
Nākošajā gadā budžeta iespēju robežās tiks izbūvēts ielas apgaismojums līdz ielas noslēgumam.
IEROSINĀJUMS:
Labiekārtot un pārbūvēt modernus bērnu laukumus katrā māju kopienā, ieskaitot centrālo Ķekavas laukumu. Piedomājot arī par bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā rotaļu laukumu
uzlabošana visa novada teritorijā.
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IEROSINĀJUMS:
Labiekārtot māju pagalmus. Ierīkot atbilstoši dzīvokļu skaitam autostāvvietas pagalmos un piekļuvi mājām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ar atbilstošām zīmēm. Izveidot māju pagalmos slēgtās
stāvvietas, tikai māju līdzīpašniekiem. Viesiem pieejamību nodrošināt netālu no māju pagalmiem. Pārdomāt ieeju pamatskolā, lai vecāki izmantotu lielo autostāvvietu un nebloķētu katru rītu ceļu.
ATBILDE:
Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu seguma atjaunošana pašvaldības īpašumu robežās.
Lūdzu rast finansējumu, lai ceļa posmu Loreķu laukā no A7 ( Daugavas iela) līdz bērnudārzam apgaismotu un noasfaltētu.
Iela jaunā Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir noteikta kā "Pašvaldības nozīmes ceļš, iela". Pēc jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, atbilstoši budžeta iespējām tiks
veikta ielas uzturēšana un uzlabošana.
IEROSINĀJUMS:
Noasfaltēt Zvejnieku ielu Vimbukrogā
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam un budžeta iespējām.
IEROSINĀJUMS:
Ķekavas ciema Kuršu ielas un Druvas ielas iedzīvotāji lūdzam iekļaut 2022.gada budžetā
iespēju Kuršu un Druvas ielām uzklāt asfalta segumu. Iesniegums bija iesniegts 2021.g.jūlijā
ar iedzīvotāju parakstiem novada domei.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam un budžeta iespējām.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu, izskatiet iespēju atjaunot mikroautobusu galapunktu ĶEKAVĀ. Tas nu nav smuks, nav Ķekavas ciematam piedienīgs!
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā teritorijai ap pieturu.
IEROSINĀJUMS:
Atjaunot nelikumīgi nožogoto vēsturisko peldvietu pie Daugavas, 16.km Ķekava.
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ATBILDE:
Šobrīd notiek tiesvedības process par vēsturiskās piekļuves atjaunošanu, kā arī tiek meklēti alternatīvi risinājumi.
IEROSINĀJUMS:
Tas varbūt ir niecīgs ieteikums, bet ļoti noderētu pie Ķekavas novada TIC, blakus lielajai kartei soliņš un galdiņš. Varbūt var pat kādu interesantu risinājumu kā ansambli kur ceļotājiem un kartes
pētniekiem, tūristiem justies kā gaidītiem. Lai esam viesmīlīgi saimnieki :). Tur ir tādu interesantu koku ieskauts mazskvēriņš.
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ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā teritorijai ap TIC.
IEROSINĀJUMS:
Rast iespēju nodrošināt un iekļaut maršrutā skolēnu autobusu uz Baldones vidusskolu, vai bērniem, kuri dzīvo Ķekavā, bet apmeklē skolu Baldonē piešķirt bezmaksas autobusa braukšanas karti
starppilsētu autobusā.
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ATBILDE:
Baldones pagasta teritorijā tiek nodrošināti skolēnu autobusu maršruti, no Ķekavas veidot atsevišķu maršrutu nav plānots, bet ir iespējams iegūt atmaksu par satiksmes autobusu biļetēm.
IEROSINĀJUMS:
Esmu pasaku terapijas speciāliste, skolotāja, un vēlos piedāvāt novada bērniem un viņu vecākiem pasaku terapijas nodarbības - varu vadīt arī online. Tas ir darbs ne tikai ar pasakām, bet vèl ar
mākslas terapijas metodēm, spēlēm, projektīvām metodēm. Varētu darboties 2 grupas - bērniem un pieaugušajiem. Pieaugušajiem tie būtu terapeitiski stāsti dažādu problēmu risināšanā, sevis
dziedināšanā, izejas meklēšanā.
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ATBILDE:
Pašvaldības vārdā izsakām pateicību par vēlmi iesaistīties novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Par praktiskiem palīdzības soļiem aicinām Jūsu sazināties ar Izglītības pārvaldi.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzam paaugstināt Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumus!
Lūdzam apmaksāt pusdienas pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem!
Lūdzam apmaksāt ceļa izdevumus tiem pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem, kuri mēro ceļu uz darbu no citiem novadiem!
ATBILDE:
Pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumus pakāpeniski tiek palielināts. Papildus finansējums transportam un pusdienām nav paredzēts.
IEROSINĀJUMS:
Veloceliņš Rīga-Ķekava
ATBILDE:
Veloceliņš Rīga-Ķekava pakāpeniski atbilstoši budžeta iespējam tiek realizēts. Šobrīd noslēgts līgums par Ķekava- Katlakalns posma izbūvi.
IEROSINĀJUMS:
Veidoju ārstniecības iestādi Ķekavā ! Kurā būs vairums terapeitu-fizioterapeiti , ergoterapeiti, masieri, audiologopēds, uztura speciālists, psihalogs, psihoterapeits, bērnu miega terapeite ,PEP
mamma, silto augu terapeite .Ierosinu piešķirt finanses ārstniecības nozare ,lai būtu pieejami veselības aprūpes pakalpojumi visiem !
ATBILDE:
Pašvaldība nodrošina veselības aprūpi tās iestāžu ietvaros.
IEROSINĀJUMS:
Pļavu ielas trotuāra izveide un apgaismojums līdz ielas galam.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām plāno turpināt attīstīt gājēju celiņus. Nākošajā gadā budžeta iespēju robežās tiks izbūvēts ielas apgaismojums līdz ielas noslēgumam.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu, ierīkot norobežotu suņu pastaigu laukumu.
ATBILDE:
Pašvaldība nav plānojusi 2022.gadā ierīkot atsevišķus suņu pastaigas laukumus.
IEROSINĀJUMS:
Pumptrack trases izbūve Ķekavā
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā izskatīta iespēja
Pumptrack trases ierīkošanai.
IEROSINĀJUMS:
Būvēt jaunus daudzdzīvokļu namus.
ATBILDE:
Pašvaldība kā prioritāros objektus ir noteikusi publiskas infrastruktūras attīstību, skolas, bērnudārzi u.c., kā arī ielu, gājēju un veloceliņu būvniecību. Ņemot vērā minēto daudzdzīvokļu namu apbūve
2022.gadā netiek plānota.
IEROSINĀJUMS:
Nodrošināt jaunu ceļa segumu Gaismas ielas 8 teritorijā.
ATBILDE:
Zeme uz kuras atrodas ēka Gaismas ielā 8 nav pašvaldības īpašums, līdz ar to pašvaldība nedrīkst ieguldīt publiskus līdzekļus. Pašvaldība izskatīs iespēju plānošanas dokumentos noteikt "Pašvaldības
ielas statusu", pēc kura noteikšanas par pašvaldības līdzekļiem būs iespējams remontēt brauktuvi.
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IEROSINĀJUMS:
Sakārtot pēc renovācijas Nākotnes ielas 36 pagalmu- ceļa segumu, apkārtnes labiekārtošana ar košumkrūmiem.
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ATBILDE:
Nākotnes ielas 36 pagalms- ceļa segumu, apkārtnes teritorija ir jaukta statusa kopīpašums (iedzīvotāju īpašums). Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura,
atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums.
IEROSINĀJUMS:
Sveiki vēlētos, lai aiz Gaismas ielas 15 mājas salabo asfaltu
ATBILDE:
Pašvaldība ir uzsākusi daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu atjaunošanu. Atbilstoši budžeta iespējām iekšpagalmu atjaunošana tiks turpināta.
IEROSINĀJUMS:
Ir steidzami jānomaina gājēju celiņa gar 8.māju Gaismas ielā (bij.17.korpuss) segums, jo tas ir katastrofālā stāvoklī un nav normāli izmantojams ne ar bērnu, ne invalīdu ratiņiem. Gan ejot, gan
braucot pa to, regulāri gūst traumas ne tikai bērni (klūpot un krītot uz izdrupušajām betona plāksnēm, kur daudzviet redzama pat armatūra), bet arī veci cilvēki, cilvēki ar kustību traucējumiem un
bez tiem. Tikpat dramatiskā stāvoklī atrodas braucamā daļa pagalmā starp daudzdzīvokļu mājām pie bij.kafejnīcas "Pie Mārtiņa", tagadējās pašvaldības policijas.
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ATBILDE:
Zeme uz kuras atrodas ēka Gaismas ielā 8 nav pašvaldības īpašums, līdz ar to pašvaldība nedrīkst ieguldīt publiskus līdzekļus. Pašvaldība izskatīs iespēju plānošanas dokumentos noteikt "Pašvaldības
ielas statusu", pēc kura noteikšanas par pašvaldības līdzekļiem būs iespējams remontēt brauktuvi.
IEROSINĀJUMS:
Ķekavas centram tuvāko ciematu. Piemēram Kanāla un Palienas iela. Pārņemt Pašvaldības pārvaldībā. Tur var izveidot skaistu promenādi ar labiekārtotu ielu, celiņiem, velo līdz pat Dambītim. Soliņi
gar kanālu, apgaismojums, gaumīgi apstādījumi. Māmiņas ar maziem var pavadīt laiku sakārtotā vidē. Kanāls arī var tikt sakārtots ar domu, ka jaunā paaudze un ne tikai var rīkot ūdens modeļu
sacīkstes, kas būtu jauns interesants pasākums Ķekavā. Iela var sākties no kanāla sākuma līdz pat dambītim. Var šādos projektos iesaistīt sabiedrību ar labiekārtošanu, kā to esam iesākuši māju
pagalmos. Saprotu, ka tie ir privātīpašumi, bet tas ir jārisina. Šis ir Ķekavas centrs. Ja izveido šādu skaistu prominādi. Dambītim pa kanālu var veikt dažādas aktivitātes līdz pat Zanzibārai. Tūrisms arī
kustēsies....
ATBILDE:
Pašvaldība noskaidros īpašnieku viedokli par Pašvaldības ceļa statusa noteikšanu konkrētām brauktuvēm. Secīgi pēc Pašvaldības ceļa statusa piešķiršanas, tās arī apsaimniekos.
IEROSINĀJUMS:
Kuršu ielas un Druvas ielas labiekārtošana - asfaltēšana.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam un budžeta iespējām.
IEROSINĀJUMS:
Ierīkot gājēju pāreju vietā, kur Dienvidu iela krustojas ar Rīgas ielu
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Pēc Ķekavas apvedceļa izbūves 2024.gadā tiks izskatīta iespēja minētajā vietā izveidot gājēju pāreju.
IEROSINĀJUMS:
Izveidot aktīvās atpūtas iespējas novada centrā ( līdz šim tas veikts tikai novada nomalēs) - pašvaldības multi-funkcionāls sporta laukums. Piemērots gan sportistiem, gan amatieriem. Vieglatlētikai,
skriešanai, tenisam, volejbolam. Izveidot BMX trasi jauniešiem. Airēšanas bāze ( kāpēc tādas nav vēl līdz šim Ķekavā, vietā kura atrodas tieši pie ūdenstilpnes?).
Trenažieri novada parkos.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā izveidot plašu aktīvās
atpūtas centru.
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IEROSINĀJUMS:
Apgaismojums ielās, bērnu rotaļu laukumā, pie skolas. Novērošanas kameras bērnu laukumiņā. Ātruma vaļņi pie mājas 19, korpuss 10
ATBILDE:
Atbilstoši budžeta iespējām tiek vieta ielu un laukumu apgaismošana, tai skaitā tiks izskatīta iespēja uzstādīt novērošanas kameras un ātrumvaļņus.
IEROSINĀJUMS:
Vecā asfalta nomaiņa uz bruģi, kur ir gājēju ietve, tā saucamajā ķīniešu rajonā.
ATBILDE:
Pašvaldība ir uzsākusi iekšpagalmu labiekārtojuma realizāciju Pašvaldībai piederošos īpašumos, atbilstoši budžeta iespējām labiekārtošanas darbi tiks turpināti.
IEROSINĀJUMS:
Vairāk piknika vietas pie Daugavas.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā pikniku vietu ierīkošanu
pie Daugavas.
IEROSINĀJUMS:
Gājēju pāreja uz A7 šosejas pie Ziemeļu ielas
ATBILDE:
Saskaņā ar Pašvaldības rīcībā esošo informāciju VAS "Latvijas valsts ceļi" ir izstrādājuši būvprojektu regulējamas gājēju pārejas ierīkošanai un ir izsludināts iepirkums projekta realizācijai.
IEROSINĀJUMS:
Labiekārtot parku gar Ķekaviņu
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā Ķekavas parka teritorijas
labiekārtošana.
IEROSINĀJUMS:
'Vecās"' Ķekavas autobusu pieturā, piesaistot Ķekavas Mākslas skolas audzēkņus, (līdzīgi kā estrādes nojumi) uzgleznot/uzzīmēt mūsu lieliskos olimpiešus 3x3 basketbolā.
ATBILDE:
Pašvaldības ieskatā izteiktais priekšlikums tehniski ir realizējams, tomēr tās izpausmes veids konkrētā vietā nav atbalstāms.
IEROSINĀJUMS:
Noasfaltēt pagalmus pie 13. un 15.mājas Ķekavas pagastā, Gaismas ielā 19.
ATBILDE:
Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu seguma atjaunošana pašvaldības īpašumu robežās.
IEROSINĀJUMS:
Noasfaltēt Odukalna ielas
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana Odukalnā tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam un budžeta iespējām.
IEROSINĀJUMS:
Gājēju ietve no benzīntanka līdz Saules ielai
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ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām attīsta gājēju celiņus, tai skaitā Odukalna teritorijā.
Ķekavas pagasts

IEROSINĀJUMS:
Pārbūvēt gājēju pāreju un krustojumu pie Ķekavas baznīcas. Minimāli, vismaz aprīkot luksoforu ar pogu, kas ļauj ieslēgt zaļo gaismu, kad gājējs šķērso ielu.
ATBILDE:
Pašvaldība atkārtoti sazināsies ar VAS "Latvijas valsts ceļi", lai risinātu jautājumu par luksofora ar pogu ierīkošanu.
IEROSINĀJUMS:
Noasfaltēt Kļavu ielu un uzstādīt ātruma barjeras, pieslēgt centralizēto ūdens apgādes tīklu.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam un budžeta iespējām. Ātrumvaļņus būs iespējams ierīkot pēc ielas pārbūves.
Vimbukroga teritorijā ūdensvada ierīkošana tiek saistīta ar finanšu līdzekļu piesaistīšanu no eiropas fondiem. 2021.- 2027. gadu plānošans periodam noteikumi finansējumu saņemšanai valsts nav
izsludinājusi.
IEROSINĀJUMS:
Ļoti liels lūgums pievērst beidzot uzmanību ceļam, kurš iet posmā no Gaismas ielas beigām līdz apvedceļam.
ATBILDE:
Pašvaldība atkārtoti sazināsies ar VAS "Latvijas valsts ceļi", lai risinātu jautājumu par ātruma samazināšanu. Pašvaldība veiks sarunas par autobusu maršruta pagarināšanu.
IEROSINĀJUMS:
Ceļa remonts Gaismas iela 6
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ATBILDE:
Ceļa seguma remonts tiks veikts nākošā gada būvdarbu sezonas laikā.
IEROSINĀJUMS:
AS "Putnu Fabrika Ķekava" (turpmāk arī - fabrika) lūdz paredzēt līdzekļus apgaismota gājēju un veloceliņa izbūvei gar pašvaldībai piederošo autoceļu A6 posmā no Sporta kluba līdz Ziemeļu ielai. Šis
celiņš nepieciešams ciemata iedzīvotājiem, AS "Putnu fabrika Ķekava", SIA Lautus, SIA Simex, SIA Lofbergs Baltic un citu industriālās teritorijas darbiniekiem. Minēto ceļa posmu izmanto ciemata
iedzīvotāji, kuri pa to pārvietojas (kājām vai ar velosipēdiem) ceļu izmanto aktīvai atpūtai vai ceļā uz dārziņiem, kā arī atpūtas braucienos izmanto gan jaunās māmiņas pastaigām ar ratiem, gan AS
"Putnu fabrika Ķekava" darbinieki pa to dodas uz darbu (t.sk. arī ar velosipēdiem vai kājām). Jāpiemin, ka aptuveni 100 fabrikas kopmītnēs dzīvojošie darbinieki regulāri izmanto šo ceļa posmu, lai
dotos uz ciemata centru iepirkties pārsvarā tas notiek pēc darba laika tumšajās diennakts stundās neatkarīgi no gada laika, arī rudens un ziemas sezonā. Tāpat minētais ceļa posms aktuāls ir vasarās,
kad ir sporta nometnes Sporta klubā - bērni kājām iet gar ceļa malu uz fabrikas kopmītnē esošo ēdnīcu. Mācību gada laikā skolēni stāv ceļa malā un gaida autobusu. Bez tam šāds celiņš paaugstinātu
visu cilvēku drošību, kuri izmanto A6 autoceļu.
Kā arī ierosinājums gājēju un veloceliņa sākuma posmā, posmā Gaismas iela virzienā uz Stadionu FK Auda, krustojumā izbūvēt luksoforu ar pogu, ar kuras palīdzību apturēt satiksmi, lai gājēji un velo
braucēji varētu droši šķērsot brauktuvi, lai nonāktu uz veloceliņa.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam un budžeta iespējām, cita starpā gājēju celiņu un pāreju ierīkošana.
IEROSINĀJUMS:
AS "Putnu Fabrika Ķekava" lūdz SIA "PFK Trader" vārdā ieplānot līdzekļus un salabot asfalta seguma posmu un kanalizācijas tīklu lūku ierīkojot lietus kanalizāciju šajā zemes vienībā ar kadastra Nr.
8070 008 1740 (piederīgs Ķekavas pašvaldībai). Bojātā ceļa seguma vieta atrodas iekšpagalmā starp Kultūras nama ēku (ar kadastra Nr. 8070 008 1142 003) un Ķekavas firmas veikalu (kadastra Nr.
8070 008 1142 004). Minēto ceļa posmu izmanto AS "Latvijas pasts", vietējais kurpnieks, mākslas skolas pedagogi, audzēkņi, viesi un SIA "PFK Trader" veikals, tā pircēji. Kanalizācijas lūkas vietā lietus
ūdens regulāri veido lielu peļķi un šis ūdens ir izskalojis lūkai apkārt esošo grunti, tā ir kļuvusi bīstama ar jau redzamu iekritumu un caurumiem, kam cēlonis meklējams lietus kanalizācijas neesamībā.
Jo viss iekšpagalma lietus ūdens satek pie minētās lūkas. Šī vieta rada draudus cilvēku drošībai un transportam.
ATBILDE:
Nākošā gadā plānota būvprojekta izstrāde lietus ūdens novadīšanai.
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IEROSINĀJUMS:
1. Ielu un ietvju remonts / ielu apgaismojums:
• Kr. Barona ielas rekonstrukcija (t.sk. lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma un jaunu ietvju izbūve pretī BKS);
• Salgriežu ielas 2.posma darbi, kā arī apgaismojuma izbūve;
• Rudens ielas asfaltēšana;
• Dārzu ielas asfaltēšana;
• Meža ielas asfaltēšana;
• Šķūņu ielas asfaltēšana;
• Celtnieku ielas asfaltēšana;
• Urbāna ielas asfaltēšana;
• Absolventu ielas asfaltēšana;
• Ietvju pielāgošana bērnu ratiņiem un ratiņkrēsliem.
• Zaļās ielas apgaismojuma izveide.
2. Bērnudārzs Titurgā
• Bērnudārza būvniecība Titurgā ir prioritārs jautājums novada izglītības infrastruktūras attīstības ietvaros. Bērnudārzs nodrošinās vietu 256 bērniem no Baložiem, Lapeniekiem, Krustkalniem un citām apkaimēm.
Būvdarbi būtu jāuzsāk iespējami ātrāk.
3. Sporta infrastruktūra
• Miniskeitparka izveide Baložos.
• Minifutbola laukums ar mākslīgo segumu Titurgā – Titurgā jāizveido atbilstošs sporta laukums, jo šobrīd šim mērķim bērni un jaunieši izmanto zaļo zonu.
• Strītbola laukuma ar mākslīgo segumu izveide vecajos Baložos - kā blīvi apdzīvotā vietā, ir jābūt publiski pieejamam basketbola laukumam, kas ir norobežots un apgaismots.
4. Rotaļlaukumi
• Spēļu laukuma Titurgā ar mākslīgo segumu izveide, pārveidojot laukumiņu pie Kr. Barona 2.
• Multifunkcionāla rotaļu un sporta laukuma izbūve Baložos (ar skeitparku, pump-track, bērnu un sporta laukumiem, trenažieriem pieaugušajiem pēc līdzības ar Olaines novada un Barona kvartāla sporta-atpūtas
laukumu).
• Tīklu parka izveide Titurgas ezera parkā, teritorijā pie takām ap ezeru.
5. Ārtelpas labiekārtošana
• Titurgas strūklaku un pagalma pie pārvaldes ēkas Uzvaras pr. 1a labiekārtošana (t.sk. ietves, apgaismojums).
• Labiekārtotas pastaigu takas apkārt Titurgas ezeram.
• Modernu vides dizaina objektu un puķu kastu uzstādīšana gar Rīgas ielu. Vairāku jaunu puķu dobju izveide Titurgā un vecajos Baložos.
• `Satikšanās punktu` izveide Baložos (pie Medema ielas) un Titurgā (pie Zaļās ielas) - vietas, kur izvietoti krēsli un galds/i, nojume, kā arī informatīvais stends par jaunumiem pašvaldībā, tāpat ierīkots WIFI un mobilo
ierīču uzlādes punkts, novietne velosipēdiem.
6. Jauniešu centrs
Baložos jāizveido bērnu un jauniešu centrs kvalitatīvai un jēgpilnai brīvā laika pavadīšanas iespējai. Tajā jābūt pieejamām vismaz šādām aktivitātēm – galda spēles, galda teniss, novuss u.tml. Šāds centrs sākotnēji
jāveido Titurgā, jo visa izglītības un sporta infrastruktūra ir koncentrēta attālākās apkaimēs.
Tāpat pašvaldībai ir telpas Purva ielā 2/4, kur kādreiz darbojās publiskā pirts. Šīs telpas ir pielāgojamas Jauniešu centra vajadzībām par salīdzinoši nelielām izmaksām.
7. Baložu meža saglabāšana un attīstība
Baložu mežam ir jākļūst par īstenu rekreācijas zonu, to jāattīsta kā mežaparks ar vairākām labiekārtotām un tematiskām trasēm - nūjošana, skriešana, orientēšanās, slēpošana, velosports. Baložu mežam jākļūst brīvam
no mehanizētiem transportlīdzekļiem, jo īpaši tai daļai, ko dēvē par “Mūrīšiem” un, kas savas specifiskā mikroreljefa formas dēļ ziemā ir iecienīts kā slēpošanas un ragaviņu braukšanas vieta.

ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, kura ietvaros tiks realizēti
labiekārtojumu elementi un vidi uzlabojoši objekti, tai skaitā sporta un aktīvai atpūtai. Atbilstoši budžeta iespējām tiek plānotas ielu pārbūves, drošības uzlabojumi gājējiem, kā arī ielu
apgaismojums. Šobrīd norit plānošanas process PII realizācijai Titurgā, kā arī tiek risināts jautājums par Jauniešu centru.

Baložu pilsēta

IEROSINĀJUMS:
Baseina būvniecība Baložos.
ATBILDE:
Pašvaldība izvērtējot finansiālās iespējas, bez papildus investīciju piesaistes, baseina būvniecībai nesaskata iespējas. Pašvaldība plāno veikt nepieciešamās darbības, lai iespēju robežās piesaistītu
investīcijas.
IEROSINĀJUMS:
Izskatīt iespēju Titurgas ielā virzienā uz ezeru veikt cietā ceļa seguma izbūvi un veikt komunikāciju izbūvi.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas un tīklu pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Veidot pastaigu takas ap Titurgas ezeru. 2) Saulgriežu un Purvu ielas krustojumā izveidot jauniešiem, pusaudžiem piemērotu atpūtas vietu ar brīvā laika pavadīšanas iespējām - basketbola laukumu,
mini futbola laukumu ( var arī citā vietā, bet tam ir jābūt paralēli Baložu vidusskolas stadiona projektam)
Izveidot ziemas ledus laukumu ar bortiem.
Pamatā ir asfaltēts laukums un apkārt borti. Ziemas laikā salejot ūdeni var spēlēt hokeju. (Piemērs no Mārupes BMX sporta kompleksa)
izveidot BMX trasi un skrejriteņu trasi (Piemērs no Mārupes BMX sporta kompleksa)
Gaidu solīto skeitparku, bērnu lielo spēļlaukumu.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā norādītās infrastruktūras
attīstībai.
IEROSINĀJUMS:
Saulgriežu ielas apgaismojuma ierīkošana atlikušajā daļā, kā arī ūdens un kanalizācijas izbūve.

ATBILDE:
Ūdens un kanalizācijas tīklu ierīkošana ir saistīta ar fondu līdzfinansējuma pieejamību un nosacījumiem, pēc to izsludināšanas tiks vērtēta iespēja pieteikties finansējumam. Atbilstoši budžeta
iespējām tiek veikta ielu apgaismošana.
IEROSINĀJUMS:
Centrālais ūdens Lapeniekos.
Apgaismojums Lapeniekos
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ATBILDE:
Pašvaldība pakāpeniski veic infrastruktūras uzlabojumus novada teritorijā pašvaldības īpašumiem, kas atbilstoši budžeta iespējām tiks turpināts tai skaitā Lapinieku teritorijā.
IEROSINĀJUMS:
Sakārtot Rīgas ielu pašā centrā. Sakārtot teritoriju pie - Mego, Mini TOP. Attīstīt rajonu tā saucamā «Baložu Venēcija»(Kāpu/Urbāna/Absolventu ielu)
ATBILDE:
Pašvaldība pakāpeniski veic infrastruktūras uzlabojumus pašvaldības īpašumiem, kas atbilstoši budžeta iespējām tiks turpināts tai skaitā ap Rīgas ielu.
IEROSINĀJUMS:
Izbūvēt lielu sporta atpūtas laukumu ar pump track, skeitparku, lielām rāpšanās atrakcijām u.c. vecajos Baložos.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā sporta atpūtas laukumu
attīstība.
IEROSINĀJUMS:
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Uzlabot gājēju pārvietošanos no Lapeniekiem uz Baložiem un autobusu pieturu Titurga.
ATBILDE:
Atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielu pārbūve un gājēju drošības uzlabošanas pasākumi.
IEROSINĀJUMS:
Veco daudzdzīvokļu māju vizuāla restaurācija Baložos.
ATBILDE:
Pašvaldība veic tās īpašumā esošo ēku un teritoriju apsaimniekošanu.
IEROSINĀJUMS:
Piešķirt noskopotos nu jau droši vien 10000€ Baložos Uzvaras prospekta jauno apgaismes stabu baltā ar melniem lāsumiem krāsošanai.
ATBILDE:
Pašvaldība neplāno veikt piedāvātos stabu krāsošanu, tomēr neizslēdz iespēju sadarbībā ar mākslas skolām veikt apgaismes stabu apgleznošanu.
IEROSINĀJUMS:
Uzbūvēt veloceļu un gājēju celiņu no Baložiem līdz Rīgai.
ATBILDE:
Šobrīd norit Ķekavas apvedceļa būvniecība, kuras ietvaros ir paredzēts realizēt gājēju celiņus.
IEROSINĀJUMS:
Titurgas ielas centrālās kanalizācijas un ūdens pievilkšana līdz “ezeram”, kā arī apgaismojums un asfalts.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam, atbalstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas un tīklu pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Infrastruktūra ar velosipēdu sasniegt Ķekavu no Titurgas
ATBILDE:
Šobrīd norit Ķekavas apvedceļa būvniecība, kuras ietvaros ir paredzēta daļēja veloceliņa realizācija, kā arī pašvaldība plāno veloceliņa realizācijas turpinājumu gar autoceļu A7.
IEROSINĀJUMS:
Attīstīt ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumus Baložos Saulgriežu ielā un visās piegulošajās ielās.
ATBILDE:
Ūdens un kanalizācijas tīklu ierīkošana ir saistīta ar fondu līdzfinansējuma pieejamību un nosacījumiem, pēc to izsludināšanas tiks vērtēta iespēja pieteikties finansējumam.
IEROSINĀJUMS:
Līdzfinansējuma palielināšana aukles atbalstam
ATBILDE:
Ķekavas novada dome nolēma 2022. gadā paaugstināt pašvaldības līdzfinansējumu aukļu pakalpojuma apmaksai līdz 190 eiro mēnesī. Līdz šim līdzfinansējuma apmērs Ķekavas novadā bija 180 eiro
mēnesī, bet Baldones novadā – 135 eiro mēnesī.
IEROSINĀJUMS:
Bērnu laukumiņa atjaunošana Smilšu ielā 6

ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums.
IEROSINĀJUMS:
Šķembu ceļu stāvokļa uzlabojums - bedru likvidācija, seguma virsmas nostiprināšana
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ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiek veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm.
IEROSINĀJUMS:
Nodrošināt apgaismojumu Ezera ielā no attīrīšanas būvēm līdz Ezera un Miglas ielas krustojumam. (Baložos).
ATBILDE:
Atbilstoši budžeta iespējām plānots pakāpeniski izbūvēt ielu apgaismojumu novada teritorijā, tai skaitā Baložu pilsētā
IEROSINĀJUMS:
Apgaismojuma ierīkošana Baložos Baltajā ielā un Oļu ielā.
ATBILDE:
Atbilstoši budžeta iespējām plānots pakāpeniski izbūvēt ielu apgaismojumu novada teritorijā, tai skaitā Baložu pilsētā.
IEROSINĀJUMS:
Ielas: nepieciešams izveidot ietvi un apgaismojumu uz Lakstīgalas ielas.
ATBILDE:
Atbilstoši budžeta iespējām tiek plānotas ielu pārbūves un drošības pasākumi gājēju kustībai, tai skaitā Lakstīgalu ielā.
IEROSINĀJUMS:
Bērnudārzs Titurgā
ATBILDE:
Risinot bērnudārzu pieejamības jautājumu, 2022. gada budžetā paredzēti 1 637 000 eiro jauna bērnudārza projektēšanai un būvniecībai Titurgā.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu izbūvēt ŪKT tīklus Titurgas ielā, Baložos (no augstsprieguma līnijām līdz Titurgas ezeram), lai iedzīvotāji varētu pie tiem pieslēgties.
Papildus tam ir nepieciešams izbūvēt ielas apgaismojumu un ceļa segumu šajā centrālās ielas posmā.
ATBILDE:
Atbilstoši budžeta iespējām tiek plānota tīklu pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Disku golfa parka izveide Baložu mežā.
ATBILDE:
Pašvaldība sadarbojas ar privāto sektoru minētā laukuma ierīkošanai.
IEROSINĀJUMS:
Lapu ielas (Baložos) rekonstrukcija:
1. Ielas asfaltēšana.
2. Izveidot par vienvirziena ielu, virzienā no Rīgas ielas uz Kalna ielu.
3. Ierīkot ielas apgaismojumu.
4. Uzstādīt ielas nosaukuma plāksnes.
5. Apgaismotas gājēju pārejas izveide uz Rīgas ielas (Lapu ielas un Rīgas ielas krustojuma apvidū).
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam, atbalstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas un tīklu pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu Baložu vidusskolā 2022 gadā izveidot speciālu programmu bērniem invalīdiem. 53 - Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās traucējumiem; Baložos dzīvo bērni invalīdi, kuriem
nepieciešama šī programma.

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Speciālās izglītības programmas tiek licenzētas pēc pieprasījuma - ja bērna vecāki izvēlas bērna apmācību vispārizglītojošajā skolā, tad skola izskatot iespējas, licenzē programmu vai izstrādā
individuālu mācību plānu.
IEROSINĀJUMS:
Atjaunot un modernizēt Baložu vidusskolas "veco" korpusu, aprīkot to ar interaktīvām tāfelēm, jaunām mēbelēm. Arjaunot skolas aktu zāli. Tādā veidā veicinot gan pedagogiem, gan skolēniem
patīkamu un modernu vidi kurā mācīties. Baloži ar savu novietojumu un iedzīvotāju skaita pieaugumu ir pelnījuši prestižu un modernu skolu, varbūt skolas modernizācija palīdzētu celt skolas līmeni
un daudz skolēnu tomēr izvēlētos šo skolu nevis paceltos uz Rīgas skolām.

ATBILDE:
Atbilstoši izglītības programmai un budžeta iespējām tiek papildināts skolas inventārs.
IEROSINĀJUMS:
1. Baseinu teritorijas sakopšana. 2020.gadā jau bija publiski pieejams izstrādāts projekts ar strūklakām, soliņiem, zaļumiem utt. Tagad, kā izrādās nauda iztērēta un pabeigt projektu nevar. Kāpēc
man, jūsu neizdarības dēļ, katru dienu jāskatās uz to briesmīgo iežogoto betona konstrukciju. Tas ir Domes goda jautājums, kā var pašā Titurgas centrā, blakus domei atrasties šādas šausmas. Es
dzīvoju šajā ciematā no pirmās dienas, kad tas tika sākts būvēt. Visa bērnība pagājusi baseinos un bērnu laukumā, bet mani bērniem tas ir liegts. Kāpēc?!
2. Kr.Barona iela līdz garāžām, pastam, veikaliņam. Tur ir tikai bedres!!! Bija solīts šogad noasfaltēt, ka tik nesanāk kā ar baseiniem….
3. Basketbola laukums. Vai jūs esat tur bijuši vakarā? Tur nav NEVIENA luktura!!! Blāva gaisam no ceļa apgaismojuma, bet uz laukuma nav! Vasarā gaišie vakari izlīdz, bet jau no augusta vidus, ap 1819 paliek melna nakts, lai gan tur vēl var bumbot līdz 21! Tur nāk gan mazie, gan lielie, bet vakarā nevar, jo neko neredz. Nesen uzlika rampas, cik droši ir skūterot, ja nepārtraukti izripo bumbas no
basketbola laukuma! Vai tiešām nevarēja uzlikt visapkārt žogu, kā Rāmavā? Ar dubļainā kājām visi pa taisno iet pāri laukumam, jo tā tuvāk uz veikaliņu. Skūteristicun driftotāji ar riteņiem bojā
segumu. Tas viss nebūtu, ja būtu žogs.
4. Kurš ir tas izcilais soliņu dizaineris mūsu ciematā??? Vai viņš ir kādreiz sēdējis uz sava soliņa. Kāpēc miskaste ir sola galā? Nav taču iespējams sēdēt jo smird! Vai tiešām miskastes nevar izvietot 3
soļus no soliņa. Neticu, ka cilvēks nepacels pakaļu, lai izmestu papīru, ja būs jāveic 3 soļi. Tur sēž mammas ar ratiem un maziem bērniem, bet tur nav iespējams vasarā ēst saldējumu, jo atkritumi
smako! Malējam sēdētājam ar elkoni ir jāberzējas gar atkritumu kasti! Nu kā var tādus uzstādīt?
ATBILDE:
Pašvaldība pārskatīs esošos risinājumus lai turpmāk uzlabotu teritoriju izmantošanu. Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta ceļu uzlabošana, tai skaitā tiek plānota teritorijas ap strūklakām
sakārtošana.
IEROSINĀJUMS:
Aicinu rast iespēju Lapeniekus iekļaut Baložu pilsētas sastāvā, pārņemot pašvaldības bilancē arī ielu tīklu un ierīkojot tur normālu ūdensvadu.
ATBILDE:
Pašvaldība neplāno administratīvo teritoriju izmaiņas. Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana pašvaldības īpašumos tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, infrastruktūras plānošana cita
starpā ir saistīta ar fondu naudu pieejamību.
IEROSINĀJUMS:
Sakārtot Titurgas pludmales piekļuves galveno un vienīgo ceļu ko izmanto liela daļa Ķekavas novada iedzīvotāji- Titurgas ielas infrastruktūru (ceļa segumu) no augstsprieguma līnijām līdz ezeram drošu mammām ar ratiem un bērniem izbraucamu ar riteņiem un skrejriteņiem, lai mašīnas, kas brauc simtiem vasaras sezonā neceļ milzīgos putekļus un kājāmgājējiem virsū.
Centrālā pludmales iela jāsakārto, lai tā būtu droša, īpaši mazajiem bērniem un viegli izbraucams ceļš/sasniedzama pludmale.

Baložu pilsēta
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Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Ieviest arī apgaismojumu 2023.g, lai pastaigām droši arī ziemā, rudenī un pavasarī.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas un tīklu pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Jaunās sākumskolas būvniecība Katlakalnā.
ATBILDE:
2022. gada Ķekavas novada domes prioritātes izglītības infrastruktūras jomā ir pirmskolas izglītības iestādes projektēšana un būvniecība Titurgā, kā arī Pļavniekkalna sākumskolas piebūves realizācija.
Jaunās Katlakalna skolas projekta attīstības process ir komplicēts un laikietilpīgs, tā ietvaros ietilpst arī nepieciešamība izstrādāt jaunu lokālplānojumu, pie kā pašvaldībā jau ir uzsākts darbs.

Katlakalns un
Ziedonis

IEROSINĀJUMS:
Asfalta seguma ieklāšana un gājēju ietves izveidošana Naudītes ielā.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas plānam, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Uzlabot ceļa drošību uz Ziedoņa alejas un Vēju ielas līkuma
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, izskatīs iespēju uzlabot ceļa drošību Ziedoņa alejas un Vēju ielas krustojumā.
IEROSINĀJUMS:
Uzlabot ceļa drošību uz Egļu ielas

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, izskatīs iespēju uzlabot ceļa drošību uz Egļu ielas.
IEROSINĀJUMS:
Katlakalna Tautas nama piebūve.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, izskatīs iespēju pārbūvēt Katlakalna Tautas namu.
IEROSINĀJUMS:
Uzskatu, ka jau sen bija jāizbūvē gājēju ietves/veloceliņi un apgaismojums Katlakalna lielākajās ielās, līdz ar to ceru, ka pašvaldība kaut ko darīs lietas labā. Jāsāk būtu ar galveno ceļu (t.sk. Tulpju iela),
kas ved no šosejas A7 līdz pat Ziedonim, kā arī ceļu, kas ved līdz 26.autobusa galapunktam. Tāpat kā pašvaldība esat totāli izgāzušies ar ceļa, kas ved no Valdlaučiem uz Ziedoni (Auzu un Rudzu ielas),
uzturēšanu, izmantojot virsmas apstrādes metodi. Sen redzams, ka tā metode neder un ceru, ka budžetā tiks atrasti līdzekli, lai atgrieztu tīra asfalta ceļu, kuru tādu arī attiecīgi būtu jāuztur
turpmāk!!!
ATBILDE:
Pašvaldība pakāpeniski ierīko ielu apgaismojumu novada teritorijā. Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta ielu apgaismošana, tai skaitā Katlakalnā. Jautājumi par autoceļa V2 infrastruktūras
uzlabojumiem tiks pārrunāti ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem, savukārt par ceļu uzturēšanu informējam, ka ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm,
atbalstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Sporta laukums pie ”Bitītes”
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā sporta laukuma pie
”Bitites” realizācija.
IEROSINĀJUMS:
1) Kāpēc Barikāžu dalībniekiem atlaide NIN ir samazināta no 59% uz 25%? Pamatojums!?
2) Kāpēc nevar uztaisīt praktiski lietojamu pontonu normālai ieviešanai ūdenī ,piemēram, atpūtas vieta "Nēģīši?

ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs jautājumu par NĪN atlaidēm. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas
labiekārtojums, tai skaitā ūdensmalu labiekārtošana .
IEROSINĀJUMS:
Skrituļotāju laukums bērniem
ATBILDE:

Katlakalns un
Ziedonis

Katlakalns un
Ziedonis

Katlakalns un
Ziedonis

Katlakalns un
Ziedonis

Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā skrituļotāju laukumu
ierīkošana.
IEROSINĀJUMS:
Izveidot apstādījumu (egļu/tūju) dzīvžogu starp Katlakalna kapiem un jaunizveidoto veloceliņu.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs iespēju ierīkot stādījumus starp Katlakalna kapiem un jaunizveidoto veloceliņu.
IEROSINĀJUMS:
Ceļazīmes Lavandu un Vaļņu ielās galos KDS, kas aizliedz bez pašvaldības atļaujas iebraukt transportam, kas smagāks par 8 tonnas un garākas par 6 metriem

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs jautājumu par zīmju izvietošanu.
IEROSINĀJUMS:
1) Kvalitatīvi noasfaltēt Pļavniekkalna ielu, ar lietus notecēšanas iespēju un asfaltētu veloceliņu skrituļslidošanai.
2) Noasfaltēt Naudītes ielu, kā izveidot gājēju celiņu
3) Uzsākt gājēju un veloceliņa turpinājuma pa V2 autoceļu būvniecību.
4) Izveidot, beidzot, sporta laukumu Katlakalnā.
5) Pieturā Ādiņas nolikt solu un miskasti, jo tur bieži piesārņo un nekur tuvumā nav miskastes.
6) Ietves izbūve Asteru ielā.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbalstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielu pārbūve tai skaitā gājēju veloceliņu izbūve. Šobrīd tiek plānots
veloceliņa turpinājums gar autoceļu V2. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas
labiekārtojums, tai skaitā sporta laukuma izbūve.
IEROSINĀJUMS:
Vēlētos, lai 2022.gada budžetā tiktu ieplānoti līdzekļi autobusu pieturas vietas (virzienā uz Rīgu) pārvietošana tā, lai tā būtu pieejama visiem pasažieriem, kas gaida satiksmes autobusu braukšanai uz
Rīgu. Pašlaik ir situācija tāda, ka 12.km pieturā piestāj autobusi, kas brauc no Bauskas un Baldones, bet Ķekavas mikroautobusi nogriežas pa Pļavniekkalna ielu, nepiebraucot pie12.km pieturas. Lūdzu
rast risinājumu un līdzekļus, lai uzlabotu Katlakalna un Krogsila iedzīvotājiem ērtāku satiksmi virzienā uz Rīgu.
ATBILDE:
Pašvaldība pārrunās jautājumus ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Pašvaldība pārrunās jautājumus ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
Ierosinu Asteru ielas braucamo ceļa daļu visā tās garumā, kas ir pamata ceļš, lai nokļūtu uz bērnudārzu "Bitīte", pa kuru rīta un vakara stundās vecāki ved savus bērnus pa ļoti noslogotu brauktuvi,
daļēji (1,5m platumā) norobežot gājēju / velobraucēju vajadzībām, piemēram, ar nepārtrauktu līniju vai stabiņu palīdzību, savukārt Asteru ielu padarīt par vienvirzienu braucamo ielu, kas ir krietni
lētāks risinājums nekā atsevišķas ietves izbūve. Šāds risinājums jūtami uzlabotu gājēju drošību un vecāku ar bērniem nokļūšanu līdz bērnudārzam visas tuvējās apkaimes iedzīvotājiem, t.sk. no
Pļavniekkalna, Naudītes un Roņu ielām.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām izskatīs iespēju veikti gājēju drošības uzlabojumus Asteru ielā.
IEROSINĀJUMS:
Būtu nepieciešams asfaltēt un apgaismot Medņu ielu Katlakalnā. Ielas noslodze ir liela, veiktie grēderēšanas darbi ir ar īslaicīgu rezultātu un ceļš lielākoties ir ļoti bedrains un grūti izbraucams.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbalstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Labprāt ierosinātu izveidot gājēju celiņu Katlakalnā_no 26.autobusa galapunkta līdz pagriezienam uz Pļavniekkalna ielu, lai būtu drošāk skolēniem tikt uz/no skolas un mājam! Vēl ļoti svarīgi būtu
pacelt jautājumu un protama, ka uzsākt jaunās Katlakalna projekta izveidi, lai bērniem būtu iespēja tuvu mājam turpināt mācības arī pēc sākums skolas! Paldies
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Ziedonis
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ATBILDE:
Pašvaldība pārrunās jautājumus ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Pagarināt velo un gājēju celiņu no Egļu ielas pa V2 līdz Pļavniekkalna un Rāmavas ielas jaunizbūvētam krustojumam.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Šobrīd tiek plānots veloceliņa turpinājums gar autoceļu V2.
IEROSINĀJUMS:
Ķekavas pašvaldībai vajag vairāk pārņemt fiziskām personām piederošos ceļus

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs iespēju pārņemt fiziskām personām piederošos ceļus, tomēr vienlaicīgi tas ir jāsalāgo ar budžeta iespējām, jo tiek palielināts pašvaldību ceļu tīkla garums, bet finansējums paliek
nemainīgs.
IEROSINĀJUMS:
Uz Ķekavas pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala, kurš atrodas blakus PII "Bitīte" gar Sporta ielu un Kazeņu ielu (auto stāvvieta) ierīkot Pirmsskolas izglītības iestādes bērniem uz vienas zemes
gabala daļas aktivitāšu laukumu un uz otras zemes gabala daļas Sporta laukumu apkārtnes iedzīvotājiem.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā rotaļlaukumu un sporta
laukumu attīstība.
IEROSINĀJUMS:
Turpināt un pabeigt gājēju celiņu no Egļu ielas līdz Rāmavas/Pļavniekkalna ielas krustojumam. Šajā posmā dzīvo daudz iedzīvotāju, kuriem ar kājām pārvietoties gar šoseju ir bīstama ikdiena!!

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Šobrīd tiek plānots veloceliņa turpinājums gar autoceļu V2.
IEROSINĀJUMS:
Paplašināt un uzklāt asfaltbetona segumu Sporta ielā posmā no Asteru ielas līdz Kazeņu ielai, ierīkojot gājēju celiņu posmā no Kazeņu ielas līdz Magoņu ielai, šķērsojot Asteru ielu.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas pārbūve. Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām izskatīs iespēju
veikti gājēju drošības uzlabojumus.
IEROSINĀJUMS:
Uzsākt projektēšanu un būvniecību Pļavniekkalna ielai, sakārtojot tās asfalta segumu, lietus ūdens noteci, jaunu apgaismojuma stabu izbūvi, kā arī šīs ielas nepieciešamo paplašināšanu.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas pārbūve tai skaitā lietusūdens un apgaismojuma izbūve.
IEROSINĀJUMS:
Kanalizācijas un ūdensvada izbūve uz Ģipšustūri Katlakalnā.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve ir saistīta ar fondu līdzfinansējuma pieejamību un nosacījumiem, pēc to izsludināšanas tiks vērtēta iespēja pieteikties finansējumam.
IEROSINĀJUMS:
Ielu asfaltēšana Ziedoņa (Katlakalnā) teritorijā.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas pārbūve.

IEROSINĀJUMS:
Guļošie policisti vai citi efektīvi ātruma ierobežotāji Egļu ielā, Ziedonis

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs iespēju ierīkot ātrumvaļņus Egļu ielā, Ziedonī.
IEROSINĀJUMS:
Ātrgaitas interneta pieslēgums Ziedonim un tuvākajām citām ielām.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Pašvaldība sadarbībā ar mobilo operatoru pārstāvjiem veic pārrunas par sakaru uzlabošanu.
IEROSINĀJUMS:
Ziedonī Vēju ielas līkumā/pagriezienā pie labiekārtotās pludmales, satiksmes drošības uzlabošanai izvietot spoguli.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs iespēju izvietot spoguli norādītajā teritorijā.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu atvēlēt līdzekļus, lai pašvaldība var apsekot nesakoptos īpašumus un darīt visu iespējamo, lai tie tiktu sakopti.

Katlakalns un
Ziedonis

ATBILDE:
Par nesakoptiem īpašumiem aicinām vērsties Īpašumu pārvaldē.
IEROSINĀJUMS:
Atjaunot gājēju tiltiņu pār „Oletki” Atpūtas ielas galā.
2. Paredzēt šķemboto ielu asfaltēšanu, dubultās virsmas apstrādi vai cita veida apstrādi uzlabojot brauktuves seguma kvalitāti.
3. Turpināt peldvietas labiekārtošanu Ziedoņa alejas un Vēju ielas krustojumā atjaunojot un paplašinot bērnu laukumu, kā arī izvietot ielu vingrošanas elementus.
4. DKS „Ziedonis” teritorijā ieviest dzīvojamo zonu aprīkojot to ar attiecīgajām ceļa zīmēm (Nr. 533. zīme "Dzīvojamā zona" un 534. zīme "Dzīvojamās zonas beigas"), kā arī turpināt ātruma slāpējošo
elementu uzstādīšanu teritorijā.
5. Sakārtot esošo ielu apgaismojumu nodrošinot vienmērīgu apgaismojumu visā teritorijā un iespēju robežās veikt apgaismojuma modernizāciju nomainot esošos gaismekļus pret LED gaismekļiem.
6. Paredzēt labiekārtošanas elementu izvietošanu pie Baltās kāpas.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā tiks izskatīta iespēja veikt
uzlabojumus norādītajās teritorijās.
IEROSINĀJUMS:
• Rotaļu laukuma atjaunošana Ziedonī, ieplīsis slīdkalniņš, būtu jauki to papildināt ar vēl kādu aktivitāti bērniem.
• Meža kaķa mini trasītes izveide vai kādi citi objekti pastaigā no Katlakalna baznīcas uz Valdlaučiem vai kur citur, līdzīgi kā Olainē.
• Liela bērnu rotaļlaukuma izveide Ķekavas novadā.
• Atkritumu šķirošanas konteineri bijušā kooperatīva Ziedonis apkaimē.
• Bio atkritumu vai lapu, zaru u.t.t. regulāra izvešanas organizēšana, jo citādi mazdārziņu atbraucēji tos kurina un piedūmo dzīvojamo rajonu.
• Pārskatīt atbalstu bērniem ar noteiktu invaliditāti, regulāru rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, nevis viļņveida vai kampaņveida, tāpat organizēt sporta nodarbības šiem bērniem, jo
nereti viņi neiekļaujas neirotipisko bērnu, jauniešu sporta nodarbībās, pulciņos, nometnēs.
• Aktualizēt jautājumu par iekļaujošo izglītību kā pirmsskolā, tā skolās, piesaistīt papildus finansējumu skolotāju regulārai apmācībai. Ņemt piemēru izglītības jautājumos par iekļaujošo izglītību
no citiem novadiem, nesūtīt visus mācīties uz Rīgu, jo tā ir tuvu.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā tiks izskatīta iespēja veikt
uzlabojumus norādītajās teritorijās.
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Pašvaldības pabalsts bērniem, kuriem noteikta invaliditāte:
7.1. vienreizēji pašvaldības pabalsti bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, nepārsniedzot
270,00 euro kalendāra gadā, saņemot pakalpojumus ārstniecības iestāžu reģistrā esošā, sertificētā
institūcijā vai pie sociālai rehabilitācijai atbilstošu sertificētu pakalpojumu sniedzēja, ja bērns saņem
medicīnisko rehabilitāciju vai sociālo rehabilitāciju, vai pabalstu kompleksai terapijai, tai skaitā
medikamentu iegādei, kas nepieciešami ar invaliditāti saistīto saslimšanu ārstēšanai;
7.2. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz:
7.2.1. ārsta izsniegta izziņa par rehabilitācijas pakalpojuma vai medikamentu lietošanas
nepieciešamību;
7.2.2. ārstniecības iestādes vai sertificēta speciālista izrakstīts rēķins vai čeki ar rekvizītiem
(bērna vārds, uzvārds, personas kods) par medicīnisko vai sociālo rehabilitāciju, komplekso terapiju
vai medikamentu iegādi ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža;
7.2.3. apmaksa par saņemto rehabilitācijas pakalpojumu vai medikamentu iegādi tiek veikta 10
(desmit) darba dienu laikā.
Saistošie noteikumi Nr.21/2021 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju”
Rehabilitācijas pakalpojums daļēji tiks nodrošināts, kad izbūvēs DI projekta ietvaros telpas Gaismas 19 k8 piektā stāva daļu telpas.
IEROSINĀJUMS:
1.Paplašināt spēļu laukumus:
a) Ziedoņa peldētavā - izvietot stieņus (kur vingrot), papildus rotaļas
b) Valdlauču 8mājas pagalmā - izvietot stieņus (kur vingrot), papildus rotaļas
c) Valdlauču 7mājas pagalmā pie Zvaigznītes dārziņa - izvietot stieņus (kur vingrot), papildus rotaļas
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2.Asfaltēt Katlakalnā (bijušajā ziedonī) Gerberu, Īrisu un zemeņu ielas
3.Izvietot ātruma vaļņus uz Egļu ielas un vēja ielas
4.Novietot spoguli ziedoņu alejas un vēju ielas līkumā pie peldētavas, lai būtu pārskatāms pagrieziens
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā tiks paplašināti laukumi.
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielu pārbūve. Pašvaldība izskatīs iespēju ierīkot ātrumvaļņus Egļu un
Vēja ielās, kā arī spoguļa uzstādīšanu.
IEROSINĀJUMS:
Uzsākt gājēju un veloceliņa turpinājuma pa V2 autoceļu būvniecību. Ir zināms, ka ir noslēgts līgums par šī posma projektēšanu, tādēļ nākamā gada budžetā ir jāiekļauj nepieciešamais finansējums šī
posma būvniecībai. Ir zināms, ka ir uzsākta plānošana par sabiedriskā transporta kustību, kā arī šajā posmā brauc Ķekavas novada skolēnu autobuss, tādēļ ne tikai pieaugušie, bet arī bērni izmanto
nepieciešamību pārvietoties pa šo nedrošo un neapgaismoto ceļa malu. Papildus jānorāda, ka tieši šis ceļa posms ir visnoslogotākais Ķekavas novadā, jo šo ceļu izmanto A7 autoceļa sastrēgumu
apbraukšanai.
ATBILDE:
Šobrīd tiek plānots veloceliņa turpinājums gar autoceļu V2.
IEROSINĀJUMS:
Iekļaut finansējumu bērnu laukuma elementu izbūvei pie Katlakalna tautas nama, kas būtu paredzēti bērniem un pusaudžiem no 10 līdz 16 gadu vecumam.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu laukumu elementu
izbūvei.
IEROSINĀJUMS:
Iekļaut finansējumu kanalizācijas un ūdensvada izbūvei uz Ģipšustūri Katlakalna. Ņemot vērā īpašo ģeoloģisko situāciju šajā vietā un arī aktīvo būvniecības tempu, kam atbilstoši ir pašvaldības
pienākums gan rūpēties par ekoloģisko situāciju, gan veikt nepieciešamo komunikāciju izbūvi.
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ATBILDE:
Ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve ir saistīta ar fondu līdzfinansējuma pieejamību un nosacījumiem, pēc to izsludināšanas tiks vērtēta iespēja pieteikties finansējumam.
IEROSINĀJUMS:
Par apgaismojumu uz valsts vietējā ceļa V2 pievedceļa autoceļam Valdlauči - Rāmava A, B
Valsts vietējā ceļa V2 pievedceļš autoceļam Valdlauči - Rāmava A, B (Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2111) (turpmāk - Iela), ir viena no galvenajām ielām dārzkopības kooperatīva
“Ziedonis” un apdzīvotas vietas Katlakalna apkaimē. Pēdējo gadu laikā Ielas apkaimē ir strauji pieaugusi būvniecība un tā rezultātā ir palielinājies arī iedzīvotāju skaits, tostarp divās no Ielas
šķērsielām (Salas ielā un Zeltozola ielā) atrodas privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Raibā pupa". Pa Ielu pārvietojas tuvākās apkaimes iedzīvotāji, tajā skaitā, bet ne tikai bērni, kuri uz tuvākajām
skolām dodas ar kājām vai izmantojot Ķekavas novada pašvaldības nodrošināto transportu, kā arī PII apmeklētāji pa šo Ielu dodas uz un no PII. Pārvietojoties ar kājām vai velosipēdu, pa Ielu
diennakts tumšajā laikā gājējiem un velobraucējiem nav pietiekoši droši, jo uz Ielas nav ne apgaismojums, ne gājēju ietve.
Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju ir zināms, ka Iela pieder valstij un tās uzturētājs ir Latvijas valsts ceļi, tomēr citās vietās (piemēram, veidojot ietvi no Odukalna uz Ķekavu, izbūvējot pacelto
krustojumu V2 un Pļavniekkalna ielas krustojumā, izbūvējot gājēju pāreju un ietvi Daugmalē, pie pagrieziena uz Pļavniekkalna sākumskolu, kā arī vairākās vietās izbūvējot gājēju pāreju
apgaismojumu), tas nav kavējis Ķekavas novada pašvaldībai rast risinājumu un izbūvēt iedzīvotājiem svarīgu infrastruktūru LV Ceļiem piederošos īpašumos.
Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs, Ielas apkaimes iedzīvotāji,
Lūdzam:
1. ieplānot 2022. gada budžetā finansējumu apgaismojuma projektēšanai Medņu ielā;
2. paredzēt 2023. gada budžeta līdzekļus apgaismojuma izbūvei šajā ielā.
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ATBILDE:
Pašvaldība pārrunās jautājumus ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Izveidot asfaltētu pumpu trasi (pump track) Valdlaučos.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā ierīkoti aktīvās atpūtas
elementi.
IEROSINĀJUMS:
Sakārtot/ salabot vai uzstādīt jaunu gājēju tiltiņu pār Olekti, kā arī iespēju robežās sakārtot ceļus abās pusēs tiltiņam, labiekārtot infrastruktūru.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, izskatīs iespēju sakārtot Olektes upes tiltiņu un labiekārtot teritoriju.
IEROSINĀJUMS:
Izstrādāt projektu un iespēju robežās arī realizēt lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmai. Kā arī sadzīves kanalizācijas aku sakārtošana ielu un pagalmu braucamajā daļā.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, izskatīs iespēju sakārtot lietus ūdens sistēmu, kā arī veikt sadzīves kanalizācijas aku sakārtošanu.
IEROSINĀJUMS:
Ielu un pagalmu apgaismojuma modernizēšana, pielāgošana mūsdienām.
ATBILDE:
Pašvaldība pakāpeniski ierīko ielu apgaismojumu novada teritorijā. Atbilstoši budžeta iespējām tiks modernizēts ielu apgaismojums Valdlaučos.
IEROSINĀJUMS:
Valdlauči, Meistaru ielas sporta laukuma žoga renovācija/skaņas izolācijas nodrošināšana.
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ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, izskatīs iespēju Meistaru ielas sporta laukumam nodrošināt skaņas izolāciju.
IEROSINĀJUMS:

Valdlauči

Izstrādāt projektu un sakārtot degradēto teritoriju - veco notekūdeņu staciju Valdlaučos pie Olektes upītes
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, izskatīs iespēju veco notekūdeņu staciju pārveidot par vides objektu.
IEROSINĀJUMS:
Attīstot ceļu infrastruktūru, būtu nepieciešams uz Bēgļu ceļu uzklāt melno segumu
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ceļu pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Veikt priekšizpēti veloceļa Ķekava-Daugmale izbūvei
Veloceliņš Daugmale-Ķekava, kas savienotos ar veloceliņu Ķekava-Rīga
Veloceļa izstrādes plāns un īstenošana Daugmale - Dzintari - Bērzmente-Ķekava

ATBILDE:
Pašvaldība izvērtējot budžeta iespējas izskatīs iespēju veikt priekšizpēti veloceļa Ķekava-Daugmale izbūvei .
IEROSINĀJUMS:
Informatīvais ātruma radars (ar smaidiņiem) iebraucot Daugmalē no Tomes puses
Sarkanās gaismas kamera iebraucot Daugmalē, Kompleksa ceļa un šosejas krustojumā virzienā no Ķeguma.
ATBILDE:
Pašvaldība pārrunās jautājumus ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Ierosinu, Daugmalē izbūvēt stadionu un sporta laukumu.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā sporta laukumu attīstība.
IEROSINĀJUMS:
Atjaunot Ciemata ceļa cieto segumu.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ceļu pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Labiekārtot sporta laukumu pie Daugmales pamatskolas
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, izskatīs iespēju labiekārtot laukumu.
IEROSINĀJUMS:
Trotuārs Daugmalē- Ciematā
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām izskatīs iespēju veikti gājēju ietvju uzlabošanu.
IEROSINĀJUMS:
Ģimenes ārsts Daugmalē
ATBILDE:
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Pašvaldības iespēju robežās risina jautājumu par ārsta praksi.
IEROSINĀJUMS:
DMC aktu zāles labiekārtošana uzstādot skatuves aizkarus.
ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs jautājumu par zāles labiekārtošanu.
IEROSINĀJUMS:
Tautas nama pārbūve
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām izskatīs iespēju pārbūvēt Tautas namu.
IEROSINĀJUMS:
Autoceļa Baldone - Daugmale (V9) sakārtošana/ asfaltēšana!
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ATBILDE:
Pašvaldība uzsāks sarunas ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Maģistrālā ūdensvada maiņa un kanalizācijas izbūve Daugmalē
ATBILDE:
Ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve ir saistīta ar fondu līdzfinansējuma pieejamību un nosacījumiem, pēc to izsludināšanas tiks vērtēta iespēja pieteikties finansējumam.
IEROSINĀJUMS:
Atvēlēt finansējumu primāro veselība aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Daugmales pagastā. (Feldšerpunkts vai kāda ģimenes ārsta papildprakse)
ATBILDE:
Pašvaldības iespēju robežās risina jautājumu par ārsta praksi.
IEROSINĀJUMS:
Aicinu Ķekavas novadu - atvēlēt finansējumu primāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Daugmales pagastā. (Feldšerpunkts vai kāda ģimenes ārsta papildprakse).
Mums ļoti nepieciešams primārais ārstniecības pakalpojums!
ATBILDE:
Pašvaldības iespēju robežās risina jautājumu par ārsta praksi.
IEROSINĀJUMS:
Ierīkot velo/gājēju celiņu posmā Dzintari- Daugmale
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām izskatīs iespēju ierīkot gājēju veloceliņu posmā Daugmale - Dzintari.
IEROSINĀJUMS:
Pašvaldības nozīmes noteku (grāvju) pārtīrīšana un uzturēšana, koplietošanas grāvju apsekošana meliorācijas noteces nodrošināšanai, hidrotehniskā režīma nodrošināšanai teritorijā un vietējās
nozīmes ceļiem. Ūdens vada Daugmales centrā , kurš atrodas katastrofālā stāvoklī atjaunošana.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām veiks pašvaldības nozīmes noteku (grāvju) pārtīrīšanu.
IEROSINĀJUMS:
Gājēju/velobraucēju celiņš no Bēgļu ceļa līdz pieturai "Skola".
ATBILDE:
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Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām izskatīs iespēju veikt gājēju ietvju ierīkošanu, tai skaitā posmā Bēgļu ceļš - Ciemata ceļš.
IEROSINĀJUMS:
Volejbola laukumu sakopšana pie Daugmales pamatskolas.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām izskatīs iespēju sakopt volejbola laukumu.
IEROSINĀJUMS:
Ūdensvada izbūve
ATBILDE:
Ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve ir saistīta ar fondu līdzfinansējuma pieejamību un nosacījumiem, pēc to izsludināšanas tiks vērtēta iespēja pieteikties finansējumam.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu atjaunot nozagto kapu zvanu Bramberģes kapos. Sakārtot ūdens ņemšanas vietas.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām izskatīs iespēju novērst radītos zaudējumus.
IEROSINĀJUMS:
Rast iespēju uzlabot bērnu laukumus Daugmalē.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu laukuma
uzlabošana.
IEROSINĀJUMS:
Būtu vēlams sakārtot peldvietas. Ievietot pārģērbtuves un izvietot modernāku un estētiskāku vidi tajās.
Izplānot kā cilvēki varētu tikt apskatīt Nāves salu. Izveidot "pludiņ" tiltu vai organizēt pārcēlāju.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, izskatīs iespēju labiekārtot teritorijas pie ūdenstilpnēm, tai skaitā izskatīs variantus sasaistei ar Nāves salu.
IEROSINĀJUMS:
Publiski pieejamas rekreācijas infrastruktūras attīstība pie Daugavas - teritorijas labiekārtošana un elektroapgādes nodrošināšana pie Senču svētkalniņa un ceļa izbūve īpašuma “Krasti”, kadastra
numurs 80560020308 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80560020710.
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, izskatīs iespēju labiekārtot teritorijas pie ūdenstilpnēm.
IEROSINĀJUMS:
Labiekārtota peldvieta "Ķīķerītī"

ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā peldvietas
labiekārtošana.
IEROSINĀJUMS:
Daugmales centra gājēju pārejas uzlabošana
ATBILDE:
Pašvaldība uzsāks sarunas ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Apgaismot Siltumnīcu ceļu Daugmalē.

Daugmale

Daugmale

Daugmale

Daugmale

Daugmale

Daugmale

Daugmale

Daugmale

Daugmale

ATBILDE:
Pašvaldība pakāpeniski ierīko ielu apgaismojumu novada teritorijā. Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta ielu apgaismošana, tai skaitā Daugmalē.
IEROSINĀJUMS:
Paplašināt bērnu dārzu Daugmalē.

Daugmale

ATBILDE:
Pašvaldība prioritāri plāno Ķekavas un Baložu PII realizāciju. Pēc minēto objektu realizācijas tiks pārskatīta situācija kopumā, lai attīstītu citas PII Ķekavas novadā.
IEROSINĀJUMS:
Dzērumu ciemā gar galveno (asfaltēto) ceļu nepieciešams apgaismojums, ļoti drūmi un viss ir neredzams gada tumšajos mēnešos.
ATBILDE:
Pašvaldība pakāpeniski ierīko ielu apgaismojumu novada teritorijā. Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta ielu apgaismošana, tai skaitā Dzērumu ciemā.
IEROSINĀJUMS:
Ielu apgaismojums Dzērumos un guļošie policisti, autobusa pieturas Dzērumos.

Dzērumi

Dzērumi

ATBILDE:
Pašvaldība pakāpeniski ierīko ielu apgaismojumu novada teritorijā. Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta ielu apgaismošana, tai skaitā Dzērumu ciemā. Pašvaldība izskatīs iespēju ātrumu
ierobežojošo vaļņu uzstādīšanai. Pašvaldība pārrunās jautājumus ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
Apgaismota gājēju un velo celiņa projektēšana visā garumā gar ceļu no A7 šosejas līdz autobusa 6991 galapunktam.
IEROSINĀJUMS:
Moderni bērnu laukumi
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu laukumu
ierīkošana.
IEROSINĀJUMS:
Kad beidzot beigsies kooperatīva būšana Dzērumos? No kooperatīva nav nekādas jēgas, ceļus neremontē, ziema sniegu netīra, tikai prasa, lai maksātu naudu.
ATBILDE:
Pašvaldība neregulē kooperatīvu darbību.
IEROSINĀJUMS:
Ļoti trūkst apgaismojums
ATBILDE:
Pašvaldība pakāpeniski ierīko ielu apgaismojumu novada teritorijā. Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta ielu apgaismošana, tai skaitā Dzērumu ciemā.
IEROSINĀJUMS:
Izveidot ietvi centrālajam ceļam Dzērumos
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām plāno veikti gājēju drošības uzlabojumus, kā arī jautājumi par infrastruktūras uzlabojumiem tiks pārrunāti ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem.
IEROSINĀJUMS:
1. Gājēju ietve gar centrālo ceļu
2. Kopīgs, drošs un daudzveidīgs bērnu un jauniešu izklaides un sporta aktivitāšu laukums
3. Kvalitatīvas pieturas ar jumtiņu

Dzērumi

Dzērumi

Dzērumi

Dzērumi

Dzērumi

ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām plāno veikti gājēju drošības uzlabojumus, kā arī jautājumi par infrastruktūras uzlabojumiem tiks pārrunāti ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem. Pašvaldība ir
izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu un jauniešu izklaides laukumu
ierīkošana.
IEROSINĀJUMS:
Vēlams uzlikt ātruma ierobežojuma zīmes uz Dzērumu galvenā ceļa
ATBILDE:
Pašvaldība pārrunās jautājumu par zīmju uzlikšanu ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem.
IEROSINĀJUMS:
Dzērumu ciematā ļoti gribētos gaismas laternas - apgaismojumu gar galveno ielu, kur kursē autobuss. Ļoti gribētos arī tiešām, lai tiktu vairāk padomāts tieši par Dzērumiem. Iespējams, var blakus
bērnu mini rotaļu laukumam vēl kaut ko bērniem tieši izveidot un sportošanas iespējām. Šobrīd ir švaks (laikam paštaisīts) volejbola laukums, futbola vārti, bet ļoti gribētos arī soliņus vismaz nedaudz
vairāk iespēju bērniem padarīt kaut ko :)) kādus stieņus varētu.. tas noteikti patiktu arī pieaugušajiem. Mēs par sportu :) manīju, ka laikam arī autobusa pieturās nav miskastu pat un visi atkritumus
liek turpat kaut kā blakus, tiešām nesimpātiski. :( vēl laikam vietām derētu guļošie policisti iespējams vai vismaz skaidrākas zīmes par atļauto ātrumu tuvāk Tekstilniekam, Radiotehnikai. Laikam
skaitās kā zona 30, ko vismaz uzrāda waze, bet pēc zīmēm mūsu pusē nav skaidrs, manuprāt. Daudzi tur brauc arī 70 vai pat vairāk. jebkurā gadījumā, no sirds priecāsimies par jebkādām rūpēm un
darbiem tieši Dzērumos!
ATBILDE:
Pašvaldība pakāpeniski ierīko ielu apgaismojumu novada teritorijā. Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta ielu apgaismošana, tai skaitā Dzērumu ciemā. Atbilstoši budžeta iespējām plāno veikti
gājēju drošības uzlabojumus, kā arī jautājumi par infrastruktūras uzlabojumiem tiks pārrunāti ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības
īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā jauniešu un bērnu aktivitāšu laukumu ierīkošanu.
IEROSINĀJUMS:
Ceļa sakārtošana un noasfaltēšana Dzērumu ciemā posmā no Rožkalniem līdz ciema beigām virzienā uz Plakanciemu.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm uz pašvaldības īpašumā esošiem ceļiem, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas un tīklu pārbūve, kā arī
tiks pārrunāti jautājumus ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Izveidot puķu dobi esošajā trijstūrī, pretī veikalam, vecajai pasta mājai Plakanciema centrā.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums.
IEROSINĀJUMS:
Nepieciešams atrisināt apgaismojuma problēmas Plakanciemā un Mellupos, izveidot multifunkcionālu sporta laukumu Mežiniekos, finansiāli atbalstīt Mežinieku apkaimes labiekārtošanu (pulcēšanās
vieta, puķu dobe Plakanciemā, labiekārtota pastaigu taka). Apkaimē iztrūkstošo kultūras, socializēšanās, apmācību pasākumu organizēšanu uzticēt vietējai Mežinieku kopienai, sniedzot finansiālu
atbalstu. Ilgtermiņā risināt iedzīvotāju pulcēšanās vietas - koprades telpas izveides jautājumu.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skatā sociālās infrastruktūras
attīstība.
IEROSINĀJUMS:
1) Nepieciešams labiekārtot pieturvietas (visās nojumes);
2) Atrisināt apgaismojuma problēmas Plakanciemā un Mellupos;
3) Izveidot multifunkcionālu sporta laukumu Mežiniekos;
4) Risināt ātruma ierobežojumu ievērošanu Plakanciemā un Mellupos;
5) Finansiāli atbalstīt Mežinieku apkaimes labiekārtošanu (pulcēšanās vieta, puķu dobe Plakanciemā, labiekārtota pastaigu taka);
6) Apkaimē iztrūkstošo kultūras, socializēšanās, apmācību pasākumu organizēšanu uzticēt vietējai Mežinieku kopienai, sniedzot finansiālu atbalstu;
7) Ilgtermiņā risināt iedzīvotāju pulcēšanās vietas - koprades telpas izveides jautājumu.

Dzērumi

Dzērumi

Dzērumi

Mellupi un
Plakanciems

Mellupi un
Plakanciems

Mellupi un
Plakanciems

ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skatā sociālās infrastruktūras
attīstība, kā arī tiks pārrunāti jautājumi ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Iespēja droši šķērsot Misas tiltu Plakanciemā mazaizsargātiem satiksmes dalībniekiem

Mellupi un
Plakanciems

ATBILDE:
Pašvaldība pārrunās jautājums ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Mežinieku apkaime jau vairākus gadus lūdz ierīkot apgaismotas gājēju pārejas ( tika solīts???) un ceļā malās ierīkot gājēju takas ( cilvēku drošībai) , labiekārtotas pieturvietas ar nojumēm, ātruma
ierobežojumus Plakanciemā un Mellupos, izveidot normālu sporta laukumu, lai būtu vieta gan jauniešiem, gan senioriem, atbalstīt arī mūs MEŽINIEKU apkaimi finansiāli labiekārtošanas darbiem
(pulcēšanās vietai telpas nepieciešamas), puķu dobju izveidošanai. Mums ir aktīva Mežinieku biedrība un tās paspārnē mēs gribam savu mīļo ,,Sūnciemu '' sakārtot.

Mellupi un
Plakanciems

ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skatā sociālās infrastruktūras
attīstība, kā arī tiks pārrunāti jautājumi ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Gājēju/veloceliņš starp Plakanciemu un Mellupiem.
ATBILDE:
Pašvaldība pārrunās jautājumus ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Mellupu soc.mājas teritorijā izvietot lapeni īrniekiem, teritorijā izvietot āra trenažierus, izveidot sporta laukumu. Mellupu un Plakanciema pieturās izveidot apgaismojumu, panākt ātruma
ierobežojošo zīmju uzlikšanu Mellupos, izveidot drošus gājēju celiņus gan Mellupos, gan par Misas upi. Izvietot piecās autobusu pieturās ( atrodas Ķekavas novadā, virzienā uz Rīgu) pieturvietu
paviljonus. Atbalstīt Mežinieku apkaimes labiekārtošanu, bērnu rotaļu laukums, puķu dobes izveidi Plakanciemā (stādu iegādi).

Mellupi un
Plakanciems

Mellupi un
Plakanciems

ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, kā arī tiks pārrunāti jautājumi ar
Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu rast iespēju ierīkot centralizētus kanalizācijas tīklus Rāmavā, tādās blīvi apdzīvotās teritorijās kā Mākoņkalns, konkrēti - Veczariņu un Miltenāju ielās. Īpatnējā kārtā blakus esošajās ielās ir
pieejama pilsētas notekūdeņu sistēma, taču šeit - nav. Turklāt jāņem vērā, ka Ķekava ir viena no pašvaldībām, kas šobrīd atpaliek attiecīgās direktīvas prasību rādītāju sasniegšanā.
ATBILDE:
Ūdens un kanalizācijas tīklu ierīkošana ir saistīta ar fondu līdzfinansējuma pieejamību un nosacījumiem, pēc to izsludināšanas tiks vērtēta iespēja pieteikties finansējumam.
IEROSINĀJUMS:
Ierosinu budžetā iekļaut finansējumu, lai izveidotu centralizētu notekūdeņu kanalizāciju Veczariņu un Miltenāju ielās Rāmavā.
ATBILDE:
Ūdens un kanalizācijas tīklu ierīkošana ir saistīta ar fondu līdzfinansējuma pieejamību un nosacījumiem, pēc to izsludināšanas tiks vērtēta iespēja pieteikties finansējumam.
IEROSINĀJUMS:
Izbūvēt margas/ aizsargbarjeras jaunajam veloceliņam posmos, kur veloceliņa malā ir stāva mala.
ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs iespēju ierīkot aizsargbarjeru.

Rāmava

Rāmava

Rāmava

IEROSINĀJUMS:
1. Akūti nepieciešams uzstādīt sfērisko spoguli pagriezienā uz Ziedoņa pludmali (pagrieziens uz Vēja ielu)
2.Jaunajam veloceliņam Valdlauči-Ziedonis jāuzstāda drošības borti pirmām kārtām vietā pie upes
3.Jāatjauno koku apstādījumi pie Katlakalna kapiem pie veloceliņa - jaunās veloceliņa izbūves dēļ iedzīvotājiem un garām braucējiem atsegts skats uz kapiem.
4. Ķekavai kā pilsētai šobrīd nav centrālas vietas,absolūti iztrūkst mūsdienīga plānojuma, kas paredz estētisku, dažādu vecumgrupu iedzīvotāju draudzīgu pilsētvidi.Ķekavā- Dālderi, elektro stacija, ne
norobežotie kapi, Kultūras nams un vēl dažādas celtnes pa ceļam no silikāta ķieģeļiem, zaļgankrāsotais tiltiņš rada 90.gadu iespaidu! Un tas ir ceļš uz Domi! Ādaži, Stopiņi, Ogre, Mārupe- labs
piemērs.
5. Ķekavas novadā jābūt liela mēroga atpūtas, izklaides, sporta vietai, kur pavadīt laiku dažādām vecumgrupām. Nevis miniatūrs bērnu laukumiņš, bet kas der 2gadniekam,skolēnam un pusaudzim,
senioram. Labs piemērs- Olaines Mežaparks.
6.Lai arī pagrieziens uz Katlakalna kapiem no V2 ir Latvijas Ceļa kompetencē, pašvaldība var ierosināt uzlabot satiksmes drošību- pie pagrieziena uz Ruduļa ielu jābūt gājēju pārejai vai vismaz ātruma
samazinājumam! Rītos un vakaros nav iespējams droši šķērsot V2 (pietura Dārziņi).

Rāmava

ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs iespēju ierīkot sniegtos priekšlikumus infrastruktūras uzlabojumiem, tai skaitā veiks pārrunas ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par drošības uzlabojumu uz autoceļa V2. Pašvaldība
ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā daudzfunkcionāa laukuma
ierīkošanai.
IEROSINĀJUMS:
Rāmava
Turpināt Velo un gājēju ceļu pa Tulpju ielu vismaz līdz Rāmavas ielai
ATBILDE:
Veloceliņa turpinājums tiek plānots gar autoceļu V2.
IEROSINĀJUMS:
Lūgums izbūvēt gājēju pāreju krustojumā: Ruduļu iela - Rudzu iela (V2 pievedceļš).

Rāmava

ATBILDE:
Pašvaldība veiks pārrunas ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par drošības uzlabojumu uz autoceļa V2.
IEROSINĀJUMS:
Gājēju un velo celiņa izbūves turpināšana no Rāmavas līdz Katlakalnam.
Braukšanas ātruma ierobežojumu uzstādīšana uz V2 autoceļa vai citu risinājumu izstrāde, kas uzlabotu drošību un labklājību apkaimes iedzīvotājiem (radars, ātruma slāpētāji u.c.)

Rāmava

ATBILDE:
Tiek plānots veloceliņa turpinājums gar autoceļu V2. Pašvaldība pārrunas ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem jautājumus par drošības uzlabojumu uz autoceļa V2.
IEROSINĀJUMS:
Izbūvēt sporta laukumu un aktīvās atpūtas laukumu Katlakalnā. Tādu pašu kā pie Baložu vai Ķekavas vidusskolas. Kas ir izmantojams gan skolas bērniem, gan apkārtnes iedzīvotājiem. Un droši
piekļūstams ar kājām, riteni un autotransportu.

Rāmava

ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā atpūtas laukumu un
infrastruktūras realizācija.
IEROSINĀJUMS:
Aktīvās atpūtas laukums KRUSTKALNOS, kādu basketbola grozu vai futbola vārtus vai kaut ko tādu.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā norādītās infrastruktūras
attīstība.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu iekļaut 2022.gada budžetā Zālītes ielas asfaltēšanu vai vismaz apstrādi ar dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju. Lūdzu ierīkot ātruma ierobežotājus.

Krustklalni

Krustklalni

ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiek plānota ielu pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Papildus ātrumu ierobežojošo vaļņu uzstādīšana Mežmalas ielā
ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs iespēju ātrumu ierobežojošo vaļņu uzstādīšanai.
IEROSINĀJUMS:
Apgaismojuma izbūve Sūnu ielā Krustkalnos
ATBILDE:
Atbilstoši budžeta iespējām tiek veikta ielu apgaismošana.
IEROSINĀJUMS:
Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Krustkalnos.
ATBILDE:
Ūdens un kanalizācijas tīklu ierīkošana ir saistīta ar fondu līdzfinansējuma pieejamību un nosacījumiem, pēc to izsludināšanas tiks vērtēta iespēja pieteikties finansējumam.
IEROSINĀJUMS:
Ieviest centralizēto kanalizāciju un ūdens apgādi.
ATBILDE:
Ūdens un kanalizācijas tīklu ierīkošana ir saistīta ar fondu līdzfinansējuma pieejamību un nosacījumiem, pēc to izsludināšanas tiks vērtēta iespēja pieteikties finansējumam.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu, uztaisīt Buras kooperatīvā asfaltētu ceļu!
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielu pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Nodrošināt optiskā interneta pārklājumu Mākoņkalna, Ziedoņa, Rāmavas u.c. teritorijās
ATBILDE:
Pašvaldība sadarbībā ar mobīlo operātoru pārstāvjiem veic pārrunas par sakaru uzlabošanu.
IEROSINĀJUMS:
Ieplānot grants ceļu sakārtošanu ar Vienkārtas vai Dubulto virmas apstrādes tehnoloģiju. Sākot ar ciematu, pagastu un lielāku iedzīvotāju centru savienošanu uz novada centru un pakāpeniski
paplašināt ceļu posmus, tā lai grants ceļu daudzums novadā būtiski tiktu samazināts.
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbalstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielu pārbūve.
IEROSINĀJUMS:
Kopstrādes telpas izveide/ būvniecība vai telpu labiekārtošana un nodošana lietošanā nevalstiskajam sektoram
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ATBILDE:
Pašvaldība aicina iesniegt konkrētus priekšlikums idejas realizācijai.
IEROSINĀJUMS:
Nevalstiskā sektora projektu konkurss ar vismaz 100 000 EUR finansējumu.

Viss novads

ATBILDE:
NVO projektu konkursam 2022.gadā atvēlēti 35 tūkstoši eiro.
IEROSINĀJUMS:
Pierīga IKT nozares eksporta pieaugums bija no 6% līdz 10%, bet ar tik niecīgu pieaugumu Ķekava IKT nozare nodarbinātie 2020 bija lielākie eksporta uzņēmumi VSAOI.
Iespējams attīstot ciešāku pašvaldības atbalstu iesaistot SM, EM, IZM uc. institūcijas un lielos uzņēmumus varētu stimulēt gan vides, gan IKT pieauguma attīstību straujāk.
ATBILDE:
Pašvaldība aicina iesniegt konkrētus priekšlikumus idejas realizācijai.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu ievērojami palielināt pašvaldības finansējumu privātajām PII!
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Piešķirt NĪ nodokļa atvieglojumu daudzbērnu ģimenēm , kur kāds no bērniem vēl apgūst pamatizglītību vidusskolā, bet ir jau sasniedzis 18 gadus.
ATBILDE:
Pārskatot saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus minētas jautājums tiks izskatīts.
IEROSINĀJUMS:
Atpūtas vietas novadā-grila un atpūtas vietas.
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā atpūtas vietu ierīkošanu.
IEROSINĀJUMS:
Atjaunot bijušo Baldones aprūpes centru. Izveidot tur veco ļaužu aprūpes centru un dienas centru bērniem ar īpašām vajadzībām.
ATBILDE:
Atbilstoši budžeta iespējām pašvaldība izskatīs iespēju atjaunot bijušo Baldones aprūpes centru.
IEROSINĀJUMS:
Lūdzu izskatīt iespēju paredzēt 2022.gada budžetā finanšu līdzekļus Zvejnieku ielai, Vimbukrogs:
1) asfaltbetona seguma uzklāšanai un ielas kā dižvītolu apskates objekta attīstīšanai. No ielas iespējams piekļūt Daugavai un šis piekļuves punkts iekļauts Ķekavas novada Labiekārtošanas plāna
projektā.
2) centralizētās ūdensapgādes nodrošināšanai, ņemot vērā katastrofālo ūdens kvalitāti (palielināts dzelzs, mangāna daudzums urbumā vairākkārtīgi pārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimāli
pieļaujamo normu, tādējādi nodarot kaitējumu veselībai).
ATBILDE:
Ceļu uzturēšana un seguma uzlabošana tiks veikta atbilstoši ceļu uzturēšanas klasēm, atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēta ielas un tīklu pārbūve. Tāpat tiks turpināts Labiekārtošanas plāna
realizācija, atbilstoši budžeta iespējām, tai skaitā jaunu apskates objektu izveide un piekļuves nodrošināšana Daugavai.
IEROSINĀJUMS:
Pašvaldības īpašumu kontroli un izmantošanu sabiedrības sociālās sadzīves interesēs!
ATBILDE:
Pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām izskatīs iespēju ierīkot gājēju celiņu.
IEROSINĀJUMS:
ATJAUNOT KEKAVAS NOVADA KULTŪRAS AĢENTŪRU.
ATBILDE:
Pašvaldībai ir izveidota pārvaldes struktūra, kur minētās funkcijas veic Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.
IEROSINĀJUMS:
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Lavandu iela no Ozolu, Delfiniju, Veroniku, Krokusu ielām veicot kreiso pagriezienu uz Ziedoņa aleju dažos krustojumos ir ierakti apgaismes stabi, ko vajadzētu no krustojumiem pārvietot.
veloceliņš no Rudzu ielas, gar Bauskas ielu līdz J.Čakstes gatvei nav iezīmētas dažas sānielas pie Izstāžu kompleksa, Veikala Top uc. autovadītāji nesaprot kam priekšroka vai atklāti pārkāpj noteikumus
apstājoties uz velo celiņa un gaidot lai izbrauktu uz Bauskas ielas.
ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs iespēju pārcelt apgaismes stabus un uzlabot satiksmes drošību.
IEROSINĀJUMS:
Gerberu ielas asfaltēšana Katlakalnā, bezmaksas ēdināšana pirmsskolā, atkritumu šķirošanas iespējas Ziedonī. Kaut kādas regulāras pārbaudes un klaiņojošo suņu izķeršanas no Ziedoņa. Tāpat liela
problēma ir diedelējošie kaķi Ziedonī. Videokameras uzstādīšana Ziedoņa pludmalē pie bērnu laukumā. Jaunā veloceliņa no Katlakalna līdz Valdlaučiem barjeras uzstādīšana, jo ir bīstami bērniem
sakarā ar stāvo kalnu gan pie upes, gan tur kur elektriskais gans zirgiem. Kā arī pārbraucot pāri Olektei jāuzstāda zīme Akmeņsala, nekur šo zīmi nemanu.
Ziedonī paredzēt bērnu rotaļlaukumu pie pieturas Dārziņi. Tur ir pietiekami liels placis, kur to ierīkot ar mīksto klājumu. Tāpat pie Ziedoņa un Katlakalns baznīcas pagrieziena samazināt braukšanas
ātrumu uz 30 km stundā.
ATBILDE:
Pašvaldība izskatīs sniegtos priekšlikumus infrastruktūras uzlabošanai, kā arī atbilstoši budžeta iespējām realizēs.
IEROSINĀJUMS:
1. Izveidot drošas A7 šķērsošanas vietas gājējiem pie autobusu pieturām.
2. Izveidot gājējiem paredzētas apmales gar A7 un izgaismot. Var apvienot ar veloceliņu.
3. Turpināt sakopt parku gar upīti, izveidojot ģimenēm draudzīgu atpūtas vietu (līdzīgi kā Olainē).
ATBILDE:
Pašvaldība pārrunās jautājumus ar Latvijas valsts ceļu pārstāvjiem par infrastruktūras uzlabojumiem. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši
budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā upes sakopšana gar parku.
IEROSINĀJUMS:
Tā kā novadā ir liels pedagogu trūkums, kā arī liela pedagogu mainība īpaši PII, tad aicinu apsvērt iespējas kā piesaistīt novadam profesionālus un jaunus skolotājus. Viens no priekšlikumiem ir apsvērt
iespējas, kā nodrošināt dzīvesvietu piedāvājumus atbilstoši skolotāju atalgojumam. Tādā veidā arī abpusēji vienojoties novads nodrošinās skolotāju nemainību.
ATBILDE:
Pašvaldība apsver dzīvesvietas piedāvājumu skolotājiem.
IEROSINĀJUMS:
Bērnu laukuma izveide, labiekārtošana ārpus Ķekavas ciema centra.
Biežāk organizēt lielgabarīta un nestandarta atkritumu izvešanas kampaņas
Asfalta seguma uzklāšana ielās, ceļos kur notiek intensīva autobusu kustība!
Cik zināms, tad Ķekavas Namu apsaimniekotās centralizētā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēma nav ideālā stāvoklī, kā piemēru varu minēt pārsūknēšanas stacijas Alejās (Priežu ielā) un
Vimbukrogā (Lakstīgalu ielā) un citās, radītās problēmas kad notiek kādas avārijas vai elektrības pārtraukšanas, vai vienkārši tehniskās nepilnības projektā, kas rada tiešu ietekmi uz vidi un novada
iedzīvotājiem – smakas un noplūdes atklātās ūdenstilpnēs (Daugavā).
Veloceliņa izbūve
Reizi mēnesī, biežāk vai retāk, vienā vai vairākās vietās organizēt bezmaksas meistarklasi ar kādu no sporta veida pārstāvi, skolās, bērniem jauniešiem, kā arī pārējiem novada iedzīvotājiem
Izveidot Pastaigu, gājēju taku gar Daugavu.
Virzīt priekšlikumu Domes sēdē par Daugavas takas izveidi.
Zemes un īpašuma nodokļa atvieglojumi tiem zemes īpašniekiem, kas sakārto un ļauj izmantot savu teritoriju publiskai telpai.
Izveidot Ķekavā hokeja laukumu ar jumtu
ATBILDE:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā norādītās infrastruktūras
attīstībai un teritorijās.
IEROSINĀJUMS:
Rast iespēju novada bērniem invalīdiem mācīties novada skolās –
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licencēt 58. izglītības kodu!!!!!!!
ATBILDE:
Speciālās izglītības programmas tiek licenzētas pēc pieprasījuma - ja bērna vecāki izvēlas bērna apmācību vispārizglītojošajā skolā, tad skola, izskatot iespējas, licenzē programmu vai izstrādā
individuālu mācību plānu.
IEROSINĀJUMS:
Pagarinātās grupas skolās – interešu izglītības nodrošināšana mazāko klašu skolēniem.
ATBILDE:
interešu izglītības nodrošināšana - visās izglītības iestādēs darbojas interešu izglītības pulciņi (valsts mērķdotācija un pašvaldības līdzfinansējums) Pagarinātās dienas grupas tiek nodrošinātas visās
novada skolās. Baldones vidusskolā papildus bērnu pieskatīšanu un dažādas nodarbības nodrošina bērnu centra telpās "Baltais ērglis".

