Ierosinājums
Ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu izbūve Alejās, Ķekavas novadā.

Teritorija
Alejas

Atbilde: Aleju teirtorijā ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve tiek plānota piesaistot Eiropas fondu līdzekļus. Nākošais plānošanas
periods ir 2021 -2027 gads, kura laikā būs skaidrs, vai ir pieejami līdzekļi tīklu realizācijai.
Kanalizācijas un ūdens apgādes sistēmas izbūve (ietveršana plānos) Alejās.

Alejas

Atbilde: Aleju teritorijā ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve tiek plānota piesaistot Eiropas fondu līdzekļus. Nākošais plānošanas
periods ir 2021 -2027 gads, kura laikā būs skaidrs, vai ir pieejami līdzekļi tīklu realizācijai.
Izveidot apgaismotu un ar gājēju pāreju( luksofors ar pogu) aprīkotu autobusu pieturu PRIEDES Rīgas -Bauskas šoseja.

Alejas

Atbilde: Bauskas šoseja ir VAS "Latvijas valsts ceļi" īpašumā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu"
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par luksofora uzstādīšanu.
Pašvaldība izvērtē iespēju pagarināt esošo ceļa apgaismojumu, lai izgaismotu esošās pieturas.
Izveidot bērniem spēļu laukumus, kas paredzēti visiem vecumiem.

Baložu pilsēta

Atbilde: Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā.
Salabot Uzvaras prospekta braucamo daļu.

Baložu pilsēta

Atbilde: Uzvaras prospekta būvprojekts ir izstrādāts, kā arī noslēdzies iepirkums, sagatavots un iesniegts projekta pieteikums CFLA
ES līdzfinansējuma saņemšanai.
Sakārtot Titurgas ezera apkārtni ar pastaigu takām. Noasfaltēt Ezera ielu, posmu kas savieno Buras ar Titurgu.

Baložu pilsēta

Atbilde: Ir plānota meža masīva pakāpeniska tīrīšana, lai 2021.gadā varētu uzsākt šīs teritorijas labiekārtošanas darbus. Tiek
plānota Ezera ielas seguma uzlabošana.

Titurgas galvenā iebraucamā ceļa remonts, zemes ceļa pārklāšana uz asfaltu braucot uz Baložu vsk pie Meža ielas autobusa
pieturas.
Atbilde: No iesniedzēja priekšlikuma var secināt, ka jāsakārto Meža iela. Kaut arī Meža iela nav asfaltā vai bruģī, pašvaldība šobrīd
veic ceļa uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamu ielu pašvaldība ir noteikusi Uzvaras
prospektu. Pēc Uzvaras prospekta būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu
pilsētas ielas.
Sporta aktivitāšu laukums jauniešiem Titurgā.
Atbilde: Budžeta projektā ir plānoti līdzekļi skeitparka projektēšanai pie Titurgas ezera (starp Rīgas ielu un Titurgas ezeru). Zaļā ielā
ir plānots izveidot strītbola laukumu piesaistot Eiropas finansējumu.
Lūdzu pabeidziet iesāktos darbus, kuriem jau ir iztērētii līdzekļi projektiem utt.
Saulgriežu ielas asfaltsegas izbūve, apgaismojums, ietve.
Medema parka labiekārtošana.
Titurgas ezera labiekārtošana.
Baložu meža labiekārtošana, kam savulaik veicāt iedzīvotāju aptaujas.
Baložu skolas piebūves un stadiona būvniecība.
Atbilde: Saulgriežu ielai ir izstrādāts būvprojekts un izsludināta iepirkuma procedūra. Atbilstoši budžeta iespējām tiks tiks turpināta
būvprojekta realizācija. Iesāktie labiekārtojuma darbi pie Titurgas ezera un "Medema parkā" turpinās, 2020.gadā plānots uzsākt
projektēšanu skeitparkam, kā arī realizēt "Medema parka" teritorijas izgaismošanu. Titurgas ezera apkārtnē ir plānota meža
masīva pakāpeniska tīrīšana, lai 2021.gadā varētu uzsākt šīs teritorijas labiekārtošanas darbus. Jautājumā par Baložu skolas piebūvi
un stadiona būvniecību norādām, ka tiek gatavota tehniskā specifikācija iepirkumam. Līdz 2020.gada beigām plānots veikt
būvprojekta izstrādi.
Labiekārtot un izveidot taku apkārt Titurgas ezeram, lai tā pieejama cilvēkiem (skrējējiem, nūjotājiem, velobraucējiem un
māmiņām ar ratiem) visa gada garumā. Pie ezera uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus (kaut vai uz vasaras sezonu), jo
atpūtniekiem lielākoties rodas atkritumi, kas klasificējas kā šķirojami un pārstrādājami (stikla un plastmasas tara). Kā arī
informatīvās/izziņas plāksnītes (zīmes) par ezerā sastopamajiem putniem, zivīm un augiem - interesanti gan pieaugušajiem, gan
izglītojoši bērniem.
Atbilde: Titurgas ezera apkārtnē ir plānota meža masīva pakāpeniska tīrīšana, lai 2021.gadā varētu uzsākt šīs teritorijas
labiekārtošanas darbus, tai skaitā informatīvo zīmju uzstādīšanu.
Baložu mežā izveidot aktīvās atpūtas zonu ar pastaigu (atrakciju/šķēršļu) taku kokos (līdzīgi kā Olainē Mežaparkā), kas ir gana
droša arī bērniem.
Atbilde: Par taku kokos pašvaldība varētu izskatīt privātas iniciatīvas atbalstīšanas iespēju.

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Lai dārziņā būtu bezmaksas pusdienas daudzbērnu ģimenēm.

Baložu pilsēta

Atbilde: Izskatot budžeta iespējas daudzbērnu ģimenēm 5-6 gadniekiem pašvaldības līdzfinansējums ir 1 eiro (grupām, kuras atbilst
normatīvo aktu prasībām).
Paredzēt finanšu līdzekļus dažādu materiālu iegādei, lai Lielās talkas laikā paši iedzīvotāji varētu salabot esošos bērnu rotaļu
laukumiņus - smilšu kastes, šūpoles un citus elementus. Varētu piesaistīt mākslas skolas audzēkņus, lai laukumiņus padarītu
krāsainus, atraktīvus, kā arī sazīmēt uz asfalta spēļu laukumus (klasītes, velo trasīti pašiem mazākajiem u.c.).

Baložu pilsēta

Atbilde: Pašvaldības īpašumā esošos rotaļlaukumus uztur pašvaldība (aicinām informēt pašvaldību par konstatētajiem bojājumiem).
NVO projektu konkursa ietvaros ir iespējams saņemt pašvaldības atbalstu privātajai iniciatīvai.
Moderns bērnu rotaļu laukums Baložos. Vēlams netālu no PII Avotiņš.

Baložu pilsēta

Atbilde: Šobrīd norit Ķekavas novada labiekārtojuma koncepsijas izstrāde, kuras ietvaros tiks izstrādāts vienots labiekārtojuma plāns
Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas secību.
Sakārtot Medema parku, bērniem un jauniešiem draudzīgu.

Baložu pilsēta

Atbilde: Iesāktie labiekārtojuma darbi pie "Medema parkā" turpinās, 2020.gadā plānots realizēt "Medema parka" teritorijas
izgaismošanu.
Bērnu laukumiņa izveide kā Olaines novada Mežaparks.

Baložu pilsēta

Atbilde: Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tiks izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā.
Izbūvēt centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Baložos Titurgas ielā. Izbūvēt Titurgas ielu ar gājēju ietvi un
apgaismojumu līdz ezeram.
Atbilde: Titurgas iela ir daļēji asfaltēta, pašvaldība veic uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri
sakārtojamu ielu pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospektu. Pēc Uzvaras prospekta būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.
Sakārtot strūklakas Titurgā!
Atbilde: 2020.gada budžetā ir plānoti līdzekļi būvprojekta izstrādei un realizācijai.

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Pieturu sūkņu stacija labiekārtošana, tā, lai bez starpgadījumiem būtu iespējams ērti un viegli māmiņām ar ratiem iekļūt un izkļūt
no autobusa.

Baložu pilsēta

Atbilde: Jūsu norādītā pietura ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu"
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par pietrvietu sakārtošanu.

1) noasfaltēt Uzvaras prospektu Baložos - jau gadiem viss vienās bedrēs un īslaicīgos, neefektīvos "lāpījumos";
2) jāsakārto basketbola laukums, jāpaplašina tā apkārtne ar mērķi sniegt iespēju bērniem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku Titurgā,
kaut vai līdzvērtīgi Rāmavas jaunajam sporta laukumam;
3) lūdzu realizēt kādu no sen jau apspriestajām iecerēm Titurgas ezera apkārtnē, sakārtot šo vidi;
4) brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem visā pašvaldības PII apmeklēšanas laikā.
Atbilde: Uzvaras prospekta būvprojekts ir izstrādāts, kā arī noslēdzies iepirkums, sagatavots un iesniegts projekta pieteikums CFLA
ES līdzfinansējuma saņemšanai. Zaļā ielā ir plānots izveidot strītbola laukumu piesaistot Eiropas finansējumu. Titurgas ezera
apkārtnē ir plānota meža masīva pakāpeniska tīrīšana, lai 2021.gadā varētu uzsākt šīs teritorijas labiekārtošanas darbus. Izskatot
budžeta iespējas daudzbērnu ģimenēm 5-6 gadniekiem pašvaldības līdzfinansējums ir 1 eiro (grupām, kuras atbilst normatīvo aktu
prasībām).
1. Uzbūvēt Baložu vidusskolas stadionu, kuru solīts 2020.gada pavasarī nodot ekspluatācijā, bet darbi vēl nav uzsākti! 2.
Labiekārtot mežu ap Titurgas ezeru (meža takas, aktīvā atpūta uz ūdens) - jautājums tālāk par publisko apspriedi nav virzījies. 3.
Mūsdienīgu un dažādām vecuma grupām atbilstošu rotaļu laukumu ierīkošana, lai pusaudži nelauž jau to minimumu, kas ir
pašlaik ir Baložos!

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Atbilde: 1.Jautājumā par Baložu skolas piebūvi un stadiona būvniecību norādām, ka tiek gatavota tehniskā specifikācija iepirkumam.
Līdz 2020.gada beigām plānots veikt būvprojekta izstrādi. 2.Plānota meža masīva pakāpeniska tīrīšana, lai 2021.gadā varētu uzsākt
šīs teritorijas labiekārtošanas darbus. 3.Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika
izstrādāts vienots labiekārtojuma plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas
ieteicamo secību. Atbilstoši budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā.
Baložos kvalitatīvs bērnu laukums dažādām vecuma grupām (Kā Olainē, tāds kā mežaparks).
Baložu pilsēta
Atbilde: Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā.

Droša ceļa šķērsošana pie Baložu doktorāta! Intensīva satiksme, caurbraucot Baložiem, ejot no skolas/dārziņa, nervus kutinoši ir
iet pāri ceļam, daudzi auto neievēro ātrumu, nedod ceļu gājējiem. Identiski pie Mego.
Atbilde: Jūsu norādītais šķērsojums ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts
ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā Jūsu norādītajās
vietās.
Ceļa izbūve Baložos, tā saucamajā Baložu Venēcijā. Iebraukšana dzīvojamo māju ciematā iespējama pa vairākām ielām tās ir:
Baltā iela un Urbāna iela. Neviena no ielām ciematā nav noasfaltēta un arī grants segums netiek apstrādāts pavasarī pret
putekļiem( kā tas tiek darīts citās pašvaldībās). Par gaismām mūsu rajonā nemaz var nerakstīt, jo acīmredzot neesam nopelnījuši
apgaismojumu mūsu ielā (Baltā un Oļu) jo Urbāna iela jau tiek apgaismota, bet mēs vēl gaidam.

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Atbilde: Baložu Venēcijā pašvaldība veic uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamu ielu
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospektu. Pēc Uzvaras prospekta būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks
būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas. Pašvaldība izskatīs iespēju apstrādāt ielas ar pretputekļu līdzekļiem.
Saulgriežu iela asfaltešana, Baložos.

Baložu pilsēta

Atbilde: Saulgriežu ielai ir izstrādāts būvprojekts un izsludināta iepirkuma procedūra. Atbilstoši budžeta iespējām tiks tiks turpināta
būvprojekta realizācija.
Saulgriežu ielu apgaismojums!

Baložu pilsēta

Atbilde: Saulgriežu ielai ir izstrādāts būvprojekts un izsludināta iepirkuma procedūra. Atbilstoši budžeta iespējām tiks turpināta
būvprojekta realizācija.
Saremontēt Tūjas ielu Titurgā, izbraukšanai uz A7. Šobrīd gan pati iela, gan izbraukšanas daļa ir bīstams satiksmei.

Baložu pilsēta

Atbilde: Pašvaldība veic Tūjas ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamu ielu
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospektu. Pēc Uzvaras prospekta būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks
būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.
Labdien. Ir 4 jautājumi par Baložu vidusskolu - galvenā ēka ir ļoti slikta stāvoklī gan ārā, gan no iekšpuses. Nav īstenoti - ilgi
gaidīts skolas stadions, ka arī plānotais baseins. Jaunajā mācību gadā 2019-2020 skolā ne visām klasēm ir pieejami latviešu
valodas skolotāji - ļoti svarīgs jautājums sakarā ar pāreju uz mācībām latviešu valodā.
Atbilde: 1.2020.gada budžeta projektā plānoti līdzekļi esošās skolas renovācijai. 2.Jautājumā par Baložu skolas piebūvi un stadiona
būvniecību norādām, ka tiek gatavota tehniskā specifikācija iepirkumam. Līdz 2020.gada beigām plānots veikt būvprojekta izstrādi.
3.Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota. 4.Ķekavas novada pašvaldība savu iespēju
robežās risina jautājumu par skolotāju piesaisti.

Baložu pilsēta

Saulgriežu ielas asfalta seguma, apgaismojuma un gājēju celiņa izbūve.
Atbilde: Saulgriežu ielai ir izstrādāts būvprojekts un izsludināta iepirkuma procedūra. Atbilstoši budžeta iespējām tiks tiks turpināta
būvprojekta realizācija.
Nepieciešams noasfaltēt Saulgriežu ielu, ierīkot ietvi un apgaismojumu līdz Purva ielai. Šeit ir daudz senāka apbūve kā dažviet
Katlakalnā vai Ķekavā, bet ceļš nav ticis asfaltēts.
Atbilde: Saulgriežu ielai ir izstrādāts būvprojekts un izsludināta iepirkuma procedūra. Atbilstoši budžeta iespējām tiks turpināta
būvprojekta realizācija.
Uzvaras prospekta un Krišjāņa Barona ielas remontu.
Būtu vēlams arī veikt Baložu ielas seguma nomaiņu, jo pie tik intensīvas satiksmes, šis segums drīz arī būs nelietojams, kā
rezultāta ar laiku nonāksim pie vēl lielākām investīciju vajadzībām.
Atbilde: Uzvaras prospekta būvprojekts ir izstrādāts, kā arī noslēdzies iepirkums, sagatavots un iesniegts projekta pieteikums CFLA
ES līdzfinansējuma saņemšanai. Pašvaldība veic Krišjāņa Barona ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā
prioritāri sakārtojamu ielu pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospektu. Pēc Uzvaras prospekta būvdarbu realizācijas, atbilstoši
budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas. Jūsu norādītā Baložu iela ir VAS "Latvijas valsts ceļi"
pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar
drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par Baložu ielas segas nomaiņu.
Lūdzu veikt meža nogabalā Baložos starp Rīgas (Baložu) un Meža ielām krūmu likvidēšanu un iespējams daļēju koku retināšanu,
lai šis nogabals būtu izmantojams rekreācijai (pastaigas, velo), jo pašlaik tas ir necaurejams krūmājs.
Visticamāk vismaz daļu izmaksu varētu segt ar nocirsto krūmāju škeldu/kokiem.
Atbilde: Kekavas novada pašvaldība šogad nav ieplānojusi minētās teritorijas tīrīšanu.
Lūdzam Baložu Uzvaras prospekta rekonstrukcijas laikā paredzēt "paceltā krustojuma" veida ātrumvaļņa izbūvi Baložu Titurgas
ielas un Uzvaras prospekta krustojumā.
Atbilde: Pacēlums ir paredzēts.
Liepiņu ceļš starp Baložiem un Krustkalniem uzturēšana.
Atbilde: Liepiņu ceļš nav pašvaldības ceļu kompleksa sastāvā, līdz ar to nav plānota šī ceļa uzturēšana.

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Labdien! Priekšlikums ir nodrošināt bērniem drošu gājienu no autobusa pieturas līdz Baložu skolai, uzliekot gājēju pārejas gan
pāri Skolas ielai, gan Jaunatnes ielai. Jo no rīta šeit ir ļoti intensīva satiksme, vecāki ved gan skolniekus, gan pirmsskolas bērnus
uz šeit izvietotajām mācību iestādēm. Kā arī Rīgas ielā pie Mego veikala uz gājēja pārējās lūdzam uzlikt luksoforu (ar ātruma
sensoru) arī bērnu drošībai, lai pāreja būtu droša.

Baložu pilsēta

Atbilde: Jūsu norādītais šķērsojums pie Mego ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS
"Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem. Pašvaldības
autoceļu (Jaunatnes ielas) satksmes drošības uzlabošanas pasākumi tiks veikti uzturēšanas darbu ietvaros.
1. Baložos izbūvēt labu bērnu rotaļas laukumu, kas pielāgots dažādiem vecumiem. Es kā 2 bērnu mamma redzu, ka tāda laukuma
nav. Ir tikai privāti laukumi, kas ierobežoti tikai blakus māju iedzīvotājiem un vecs laukums no padomju laikiem.
2. Ietobežot satiksmes ātrumu Skolas ielas (Baloži) posmā gar mežu, iekārtojot guļošos policistus. Tur nav ietves un visi cilvēki
staigā pa ielu, ieskaitot vecākus ar ratiem. Šo ielu tagad izmanto vairāki auto lai izbrauktu no Baložiem caur mežu un biež vien
brauc ap 60km/st.
3. Jāpaplašina esošais bērnu dārzs Baložos vai jābūvē jauns, jo ir drausmīga rinda. Mana vecākā meita stāv rindā jau 3 gadus un
joprojām ir 120tā...

Baložu pilsēta

Atbilde: 1. Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā. 2. Skolas ielā Ir paredzēts samazināt kustības ātrumu līdz 30
km/h. 3.Jautājumā par bērnudārziem informējam, ka pašvaldība iespēju robežās risina vietu skaita palielināšanu pašvaldības
pirmskolas iestādēs.
Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projekta realizāciju Titurgas ielā, Baložos.

Baložu pilsēta

Atbilde: Titurgas iela ir daļēji asfaltēta, pašvaldība veic uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri
sakārtojamu ielu pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospektu. Pēc Uzvaras prospekta būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.
Gravu ielas krustojuma ar Jaunjelgavas šoseju remonts un labiekārtošana.

Bērzmente

Atbilde: Jaunjelgavas šoseja (P-85) ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts
ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par krustojuma
uzlabošanu.
Aprīkot Berzmentes ciemata teritoriju ar ceļa zīmi - Dzīvojamā zona, tādējādi ierobežojot ātrumu līdz 20 km/h.

Bērzmente

Atbilde: Bērzmentes ciemu teritorijā ceļi ir privātīpašumā, līdz ar to jautājumi, kas saistīti ar satiksmes organizāciju, ir jārisina
īpašniekiem savstarpēji vienojoties un darbības saskaņojot ar VAS "Latvijas valsts ceļi".

Sakārtot pieturtvietas posmā
Ķekava-Daugmale, ierīkojot nojumes, zem kurām patverties no lietus, sniega, vēja.

Daugmales pagasts

Atbilde: Ceļš Ķekava-Daugmale ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu"
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par pieturvietu
uzlabošanu. Papildus informācija par pieturvietu "Skola": ir noslēdzies iepirkums projektēšanas darbiem gājēju pārejas un pieturas
pārbūvei. 2020.gada budžetā plānoti līdzekļi projektēšanai un būvniecībai.
Izstrādāt un realizēt velo-gājēju ceļu
posmā Dzintari-Daugmale.

Daugmales pagasts

Atbilde: Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir paredzēta teritorija velo-gājēju ceļu realizācijai. Atbilstoši budžeta iespējām tiks
plānota Velo-gājēju celiņa realizācija.
Pārbūvēt gājēju pāreju Daugmalē krustojumā Kompleksa ceļš, Ciemata ceļš, P85.

Daugmales pagasts

Atbilde: Ceļš Ķekava-Daugmale ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu"
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par gājēju pārejas pārbūvi.
Ir noslēdzies iepirkums par projektēšanas darbiem gājēju pārejas un pieturas pārbūvei. 2020.gada budžetā plānoti līdzekļi
projektēšanai un būvniecībai.
Uzstādīt autobusa pieturas nojumi virzienā uz Rīgu pieturā "Skola" Daugmales teritorijā.

Daugmales pagasts

Atbilde: Ceļš Ķekava-Daugmale ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu"
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par pieturvietu
uzlabošanu. Ir noslēdzies iepirkums par projektēšanas darbiem gājēju pārejas un pieturas pārbūvei. 2020.gada budžetā plānoti
līdzekļi projektēšanai un būvniecībai.
Lūgums ierīkot ielu apgaismojumu Daugmales pagasta Ciemata ceļa turpinājumā aiz asfalta seguma beigām - meža daļā.

Daugmales pagasts

Atbilde: Meža daļā apgaismojuma izbūve netiek plānota. Primāri pašvaldība ieplānojusi sakārtot apgaismojumu uz pašvaldībai
īpašumā esošiem ceļiem.
Jau ilgstoši lūdzam Dzērumos sakartot apgaismojumu un ceļu, pieturvietas nojumes.
Atbilde: Autoceļš ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai
pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par apgaismojuma un pieturvietu
uzlabošanu. Pašvaldība veic Dzērumu ceļu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus ceļus
pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi.

Dzērumi

VELO CELIŅU ĶEKAVA - KATLAKALNS.

Katlakalns

Atbilde. Norit veloceliņa būvprojekta izstrāde, paredzot būvprojektu sadalīšanu pa kārtām. Atbilstoši budžeta iespējam atsevišķu
veloceliņa kārtu realizāciju plānots uzsākt 2020.gadā.
Atpūtas vietas pie Daugavas "Nēģīši" labiekārtošana - velosipēdu novietnes un bērnu rotaļlaukuma elementu uzlikšana.

Katlakalns

Atbilde: Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Katlakalnā.
Atjaunot Kaivu ielu visā tās garumā, tādā stāvoklī, kāda tā bija pirms centralizētās kanalizācijas un centralizētās ūdens apgādes
ierīkošanas darbiem. Pašvaldība varētu arī piedāvāt ilgtermiņa risinājumu Kaivu ielas sakārtošanai. Viens no variantiem varētu
būt līdzfinansējums ielas ilgtermiņa seguma izveidošanai. Līdz augšminēto (kanalizācija, ūdensvads) darbu veikšanai ielas
iedzīvotāji (kuri vienlaikus ir arī ielas īpašnieki) uzturēja ielu labā stāvoklī, ko pašlaik nav iespējams izdarīt pārāk lielo izmaksu
dēļ. Lielo izmaksu cēlonis ir tieši augšminēto darbu veikšana, pēc kuriem iela netika atjaunota tādā stāvoklī, lai iedzīvotāji to
varētu uzturēt.
Atbilde: Ķekavas novada pašvaldība kā prioritāri sakārtojamas ir noteikusi pašvaldība īpašumā esošos ceļu, kurām ir izstrādāti
būvprojekti. Jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu varētu tikt izskatīts pēc pašvaldības nozīmes ceļa statusa piešķiršanas Kaivu
ielai.
Lūgums veikt Dimzas ielas sakārtošanu,
veicot ceļa seguma noasfaltēšanu un apgaismojuma uzstādīšanu.
Atbilde: Pašvaldība veic Dimzas ceļu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus ceļus
pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi un izbūvēta infrastruktūra.
Apgaismojums apdzīvotās vietās, kur šobrīd tāda nav. Piemēram Krogsilā - Veisu ielā, kā arī sakārtot ceļu uz šīs ielas. Ķekavas
vidusskolā sakārtot jautājumu, lai cilvēki ar kustību traucējumiem varētu pastāvīgi pārvietoties starp stāviem, šobrīd tas ir ļoti
grūti izdarāms.
Atbilde. Veisu ielā apgaismojuma izbūve netiek plānota. Primāri pašvaldība ieplānojusi sakārtot apgaismojumu uz pašvaldībai
īpašumā esošiem ceļiem. Jaunajā skolas korpusā ir paredzēts lifts. Šobrīd kā alternatīvu variantu esošajā skolas ēkā nepieciešamības
gadījumā ir iespējams nodrošināt mobīlo pacēlēju.

Katlakalns

Krogsils

Krogsils

Lūdzu iekļaut 2020.gada budžetā Zālītes ielas asfaltēšanu Krustkalnos.
Mežmalas ielā nepieciešamas uzstādīt papildus 2 "guļošos policistus".

Krustkalni

Atbilde: Pašvaldība veic Zālītes ceļa uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus ceļus
pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi. Pašvaldība šobrīd neplāno izvirtot "gulošos policistu" Mežmalas ielā.

Asfalta seguma ierīkošana Zālītes ielai Krustkalnos.

Krustkalni

Atbilde: Pašvaldība veic Zālītes ceļa uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus ceļus
pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi.
Papildus ātrumu ierobežojošo vaļņu jeb „guļošo policistu” uzstādīšana Mežmalas ielā Krustkalnos.

Krustkalni

Atbilde: Pašvaldība šobrīd neplāno izvietot "gulošos policistu" Mežmalas ielā.
Zālītes ielas asfaltēšana un "gulošo policistu"
ierīkošana Krustkalnos.

Krustkalni

Atbilde: Pašvaldība veic Zālītes ceļa uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus ceļus
pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi. Pašvaldība šobrīd neplāno izvietot "gulošos policistu" Mežmalas ielā.
Lūgums rast līdzekļus - Zālītes ielas asfaltēšana. Viena no Krustkalnu centrālajām ielām.

Krustkalni

Atbilde: Pašvaldība veic Zālītes ceļa uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus ceļus
pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi.
Smago automašīnu masas ierobežošanas zīmes 7 tonnas uzstādīšana iebraucot Krustkalnos.

Krustkalni

Atbilde: Masas ierobežojuma zīme 5 tonnas ir izvietota Mežmalas ielā aiz Elektriķu ielas.

Mežmalas ielas sakārtošana gājējiem, attīstības plānā ietvertā, taču neizpildītā ūdens/kanalizācijas sakārtošana Mežmalas ielā,
Zālītes ielas asfaltēšana, nodrošinot kaut minimālu ietvi arī gājējiem, Mežmalas/Zālītes krustojumu paredzēt kā apļveida, lai
mierinātu satiksmi. Mežmalas ielā liegt iebraukt kravas auto virs 7 t, jo tiek lauzts ilgi gaidītais asfalts, regulāri stāv fūres.
Atbilde: Pašvaldība veic Zālītes ceļa uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus ceļus
pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi un infrastruktūra. Masas ierobežojuma zīme 5 tonnas ir izvietota Mežmalas ielā aiz
Elektriķu ielas.
Risināt ūdens un kanalizācijas apgādes iespējas.

Krustkalni

Krustkalni

Atbilde: Kā prioritārus darbus pašvaldība ir noteikusi ceļu sakārtošanu, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu
realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi un infrastruktūra.
1. Zālītes ielas asfaltēšana ar ātrumu ierobežojošiem vaļņiem jeb „guļošiem policistiem” un ar atsevišķi izdalītu gājēju celiņu;
2. Smago automašīnu masas ierobežošanas zīmes 7 tonnas uzstādīšana iebraucot Krustkalnos;
3. Risināt gāzes, ūdens un kanalizācijas apgādes iespējas Krustkalnos.

Krustkalni

Atbilde: Pašvaldība veic Zālītes ceļa uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus ceļus
pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi un infrastruktūra. Masas ierobežojuma zīme 5 tonnas ir izvietota Mežmalas ielā aiz
Elektriķu ielas. Pašvaldība šobrīd neplāno izvietot "gulošos policistu" Mežmalas ielā.
1.
2.

Zālītes ielas asfaltēšana. Viena no Krustkalnu centrālajām ielām.
Smago automašīnu masas ierobežošanas zīmes 7 tonnas uzstādīšana iebraucot Krustkalnos.

Atbilde: Pašvaldība veic Zālītes ceļa uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus ceļus
pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi un infrastruktūra. Masas ierobežojuma zīme 5 tonnas ir izvietota Mežmalas ielā aiz
Elektriķu ielas.
Jāparedz līdzekļi Zālītes ielas Krustkalnos asfaltēšanai un apgaismojuma uzstādīšanai,gāzes ūdensvada un kanalizācijas sistēmu
attīstībai.
Atbilde: Pašvaldība veic Zālītes ceļa uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus ceļus
pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi un infrastruktūra.
Sakārtot ceļu segumu pie Gaismas ielas 19/3.

Krustkalni

Krustkalni

Ķekava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Māzās Senču iela, Loreķu laukā asfaltēšana
un apgaismošana.
Atbilde: Mazās Senču iela nav pašvaldības ceļu kompleksa sastāvā, līdz ar to nav plānota šī ceļa uzturēšana un sakārtošana.
No baznīcas virzienā uz Bausku A7 gar gājēju ietvi uzstādīt barğūru, jo nav droši.

Ķekava

Ķekava

Atbilde: Autoceļš ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai
pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par norobežojošo konstrukciju izveidi gar
gājēju ietvi.
Gaismas ielas 19, k-10. Starp māju un upīti iet ceļš uz kura vajadzētu būt guļošajam policistam, jo šajā posmā ļoti daudziem patīk
braukt ātrak par atļauto ātrumu. Gar māju skraida bērni, dzīvnieki.
Atbilde. Priekšlikums atbalstīts, guļošais policists tiks izvietots.
Labdien gribētos lai būtu vairāk pasākumu Ķekavā mūzika , klangukalna lai būtu mūzikas festivāls. Filmas kulturanama Ķekava.

Ķekava

Ķekava

Atbilde. Ķekavā tiek nodrošināti kultūras pasākumi, aicinām sekot līdz pasākumu afišām mājaslapā, Ķekavas kultūras namā un Doles
tautas namā. Iespēju robežās tiks plānoti vairāku viesmākslinieku uzstāšanās pasākumi un citas aktivitātes.
Ierosinu uzklāt reciklēto asfaltu visas Mazās senču ielas (Ķekavas pilsētā) garumā. Šāda rīcība uzlabotu dzīves apstākļus praktiski
Ķekava
visiem Loreķu pļavā dzīvojošajiem, kā arī uzlabotu, šobrīd jau labiekārtotās, vides pieprasījumu jaunu pircēju/ģimeņu vidū.
Atbilde: Mazās Senču iela nav pašvaldības ceļu kompleksa sastāvā, līdz ar to nav plānota šī ceļa uzturēšana un sakārtošana.
Pārņemt Mazā Senču iela pašvaldības pārvaldībā.
Atbilde: Ķekavas novada pašvaldība šobrīd neplāno pārņemt Mazo Senču ielu.
Lūdzu virzīt izskatīšanai iespēju par gājēju pārejas izveidi Nākotnes ielā pretim Dālderiem. Otrkārt, lūdzu virzīt izskatīšanai
jautājumu par noasfaltētas taciņas izveidi, lai no autobusa pieturas pie Dālderiem, pa to pašu ceļa pusi ejot, varētu nokļūt līdz
sākumskolai. Tāpat lūdzu izskatīt iespēju par regulējama (luksofors) krustojuma izveidi Nākotnes ielai ar A7, īpaši rīta un vakar
laikos, kad ir intensīva satiksme.
Atbilde: Autoceļš ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai
pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par luksafora izbūvi. Ir plānota gājēju
taciņas pagarināšana un tiks izskatīts jautājums gājēju pārejas ierīkošanu.

Ķekava

Ķekava

Lūdzu izskatīt iespēju sakārtot dzīvojamo māju iekšpagalmus, īpaši, vecajā Ķekavā.

Ķekava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi starp mājām Nākotnes ielā 6; 8; 10; 12; 14.
Lūdzu nodrošināt drošu upītes šķērsošanu bērniem, veciem cilvēkiem un pārējiem pie saliņas bērnu laukuma Ķekava. Tilts
šūpojas un plāksnes jau atkal pūst. Lūdzu uzbūvēt normālu tiltu.

Ķekava

Atbilde. Pašvaldība uzlabos pārvietošanās iespējas parka teritorijā, atbilstoši budžeta iespējām tiks uzlaboti esošie tiltiņi.
Pārņemt pašvaldības pārvaldībā Mazā senču iela.

Ķekava

Atbilde: Ķekavas novada pašvaldība šobrīd neplāno pārņemt Mazo Senču ielu.
Veikt ielu seguma atjaunošanas darbus pie daudzdzīvokļu māja Ķekavā, Gaismas iela 19/3.

Ķekava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Promenādes izveide sausās Daugavas krastos.

Ķekava

Atbilde: Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks ierīkotas labiekārtotas teritorijas gar Daugavu.
Lūdzu ļoti nepieciešams remontēt ielu Ķekavā, Gaismas ielā 19k3. Iekartot iezīmētas autostāvvietas un mazliet paplašināt, lai var
izgriezties perpendikulāri novietoti auto. Arī mājas galā uz bērnu laukuma pusi nepieciešams sakārtot gan ielas segumu, gan
iekārtot marķētu stāvlaukumu. Autostāvvietiņa pie PII Ieviņa, manuprāt ir galīgi par mazu. Šo laukumu noteikti jāiekārto līdzīgi
kā pie pašvaldības vai Sporta centra.

Ķekava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Sakārtot (atjaunot) ceļa un stāvvietas segumu pie Gaismas ielas 19, 3.korpusa, Ķekavā.

Ķekava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Pagalma labiekārtošana Nākotnes ielas 8-14 mājām.
Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi starp mājām Nākotnes ielā 6; 8; 10; 12; 14.

Ķekava

Lūgums ieplānot 2020.gadā paveicamo darbu plānā Ķekavas dzīvojamā ciematā brauktuvi pie 3.mājas un auto novietošanas
laukumu pie atkritumu urnām.
Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Gaismas ielas 19/3 pagalma brauktuves remonts.
Automašīnu stāvvietas izveide.
Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Trešās mājās ceļa remontu un stāvvietu izbūvēšanu. Trešās mājās galā sakārto laukumu ar uzbūvētām stāvvietām.

Ķekava

Ķekava

Ķekava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Sakopt ceļus pie daudzdzīvokļu mājām, it īpaši Gaismas ielā 19 k-3,kā arī uztaisīt normālas stāvvietas un sakārtot jautājumu par
stāvvietām Gaismas ielā 19 k-6.

Ķekava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 19 k-3, bet pie daudzdzīvokļu
mājas Gaismas ielā 19 k-6 šobrīd darbi netiek plānoti.
Gaismas iela 19 ielas remonts, normālas parkošanās teritorija.

Ķekava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Veikt brauktuves asfaltseguma atjaunošanu pie mājas,Gaismas ielā 19K3.

Ķekava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Gaismas 19/3, pagalms brauktuves ceļa seguma nomaiņa un autostāvvietu labiekārtošana.

Ķekava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Atjaunot asfalta segumu un ierīkot notekūdeņu kanalizāciju pie dzīvojamās daudzstāvu ēkas Gaismas ielā 19K3.

Ķekava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi. Notekūdeņu kanalizācija netiek plānota, segums tiks ieklāts ar slīpumu,
lai novadītu lietusūdeni.
Nobruģēt ,vai kā citādi sakārtot gājēju celiņu no elektriķu mājām līdz tiltiņam pie mazās skolas stadiona.

Ķekava

Atbilde: Bruģa ieklāšana netiek plānota, gājēju celiņa segas uzturēšana arī turpmāk notiks plānveida darbu ietvaros.

Noasfaltēt un ierīkot ielu apgaismojumu Zaķu ielā, posmā no Stirnu ielas līdz Katrīnas ielai, Katrīnas ielā, posmā no Zaķu ielas līdz
Smilškalna ielai, Smilškalna ielā visā tās garumā.

Ķekava

Atbilde. Pašvaldība veic ceļu uzturēšanu tās īpašumā esošiem ceļiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus
ceļus pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām,
secīgi tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi un izbūvēta infrastruktūra.
Lūdzu noasvaltēt un aprīkot ar apgaismojumu Zaķu ielu posmā no Stirnu līdz Katrīnas ielai, Katrīnas ielu līdz Smilškalna ielai un
Smilškalna ielu visā tās garumā.
Atbilde. Pašvaldība veic ceļu uzturēšanu tās īpašumā esošiem ceļiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus
ceļus pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām,
secīgi tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi un izbūvēta infrastruktūra.
Lūdzu noasvaltēt un aprīkot ar apgaismojumu Zaķu ielu posmā no Stirnu līdz Katrīnas ielai, Katrīnas ielu līdz Smilškalna ielai un
Smilškalna ielu visā tās garumā.

Ķekava

Ķekava

Atbilde. Pašvaldība veic ceļu uzturēšanu tās īpašumā esošiem ceļiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamus
ceļus pašvaldība ir noteikusi ceļus, kuriem ir izstrādāti būvprojekti. Pēc uzsākto būvprojektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām,
secīgi tiks būvēti un atjaunoti citi Ķekavas novada ceļi un izbūvēta infrastruktūra.
Apgaismojuma laterna autobusa pieturvietā.

Mellupi

Atbilde: Autoceļš ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai
pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par autobusu pieturu apgaismojumu.
Rotaļu laukums Mellupu sociālās mājas pagalmā.

Mellupi

Atbilde: Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Mellupos.
Bērnu, jauniešu laukums.

Mellupi

Atbilde: Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Mellupos.

Rotaļu laukuma,lapenes un sajūtu dārza izveide Mellupu soc.māju teritorijā, Mellupos tirgus plača sakārtošana, apgaismojuma
uzstādīšana Mellupu pieturā , piecu pieturvietu paviljonu uzstādīsana ceļa posmā Mellupi - Rīga.

Mellupi

Atbilde: Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Mellupos. Autoceļš ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada
pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts
autoceļiem, tai skaitā par autobusu pieturu izvietošanu un apgaismojumu.
Lūgums izveidot bērnu rotaļu laukumu Odukalnā!

Odukalns

Atbilde: Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Odukalnā.
Izveidot gājēju trotuāru un apgaismojumu visā Pļavu ielas garumā. Labs piemārs Pliederu iela!

Odukalns

Atbilde: Pašvaldība veic gājēju ietves un apgaismojuma uzturēšanu. Atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks attīatīti un izgaismoti
gājēju ceļiņi Ķekavas novada teritorijā.
Būtu jārisina jautājums par skolas celtniecibu (lidz 9.klasei) Ķekavā,kā arī būtu vadziga skola Plakanciemā vismaz līdz 4-5 klasei
,jo bērni ceļā pavada daudz laika ir atkarigi no skolas autobusa.
Atbilde. Ķekavas novada pašvaldība paplašina esošās skolas un izskata iespējas par jaunas skolas būvniecību.
Izveidot kompostējamo atkritumu savākšanas laukumu, primāri tam, lai tiem, kuri pļauj savus zālienus, būtu, kur likt zaļo
biomasu, jo kompostēšanai tās ir daudz par daudz.
Atbilde. Ķekavas novada pašvaldība ir izveidojusi laukumu nekustamajā īpašumā "Gurnicas", Ķekava, kā arī uzsākusi būvprojektu
izstrādi atkritumu laukumu izveidi Baložu pilsētā.
Nepieciešams nopietni ķerties klāt visiem novada teritorijā esošajiem meliorācijas grāvjiem.
Atbilde. Ķekavas novada pašvaldības nepieder visi novadgrāvji, tomēr pašvaldību rīcībā esošo grāvju tīrīšana ir paredzēta
plānveidīgi atbilstoši budžeta iespējām.
Veloceliņš Ķekava-Rīga.
Atbilde. Norit veloceliņa būvprojekta izstrāde, paredzot būvprojektu sadalīšanu pa kārtām. Atbilstoši budžeta iespējam atsevišķu
veloceliņa kārtu realizāciju plānots uzsākt 2020.gadā.
Veloceliņš līdz Rīgas robežai.
Atbilde. Norit veloceliņa būvprojekta izstrāde, paredzot būvprojektu sadalīšanu pa kārtām. Atbilstoši budžeta iespējam atsevišķu
veloceliņa kārtu realizāciju plānots uzsākt 2020.gadā.

Plakanciems

Priekšlikums uz
novadu kopumā

Priekšlikums uz
novadu kopumā

Priekšlikums uz
novadu kopumā

Priekšlikums uz
novadu kopumā

Būtu nepieciešams ieviest bezmaksas ēdināšanu pirmsskolās bērniem līdzīgi kā citās pašvaldībās. Bērni taču ir mūsu nākotne.

Priekšlikums uz
novadu kopumā

Atbilde: Izskatot budžeta iespējas daudzbērnu ģimenēm 5-6 gadniekiem pašvaldības līdzfinansējums ir 1 eiro (grupām, kuras atbilst
normatīvo aktu prasībām).
Izveidot ugunsdzēsības depo Ķekavā.

Priekšlikums uz
novadu kopumā

Atbilde. Pašvaldība ir rezervējusi īpašumu ugunsdzēsības depo realizēšanai, reāla izbūve būs atkarīga no sadarbības ar VUGD.
Velo celiņu Ķekava - Katlakalns.
Atbilde. Norit veloceliņa būvprojekta izstrāde, paredzot būprojektu sadalīšanu pa kārtām. Atbilstoši budžeta iespējam atsevišķu
veloceliņa kārtu realizāciju plānots uzsākt 2020.gadā.

Priekšlikums uz
novadu kopumā

1.Bērnu laukuma izveide, labiekārtošana ārpus Ķekavas ciema centra.
2.Izveidot patstāvīgu dalīto atkritumu šķirošanas punktus vai vienkārši liela gabarīta konteinerus (vismaz 240 l), kuru
novietojums varētu būs pie autobusa pieturām.
3.Asfalta seguma uzklāšana ielās, ceļos kur notiek intensīva autobusu kustība.
4.Ūdens saimniecības paplašināšana/atjaunināšana.
5.Vietēja mēroga veloceliņa izbūve.
6.Bezmaksas meistarklases ar kādu no sporta veida pārstāvjiem.
7.Informācijas saņemšana e-pastā par notikumiem novadā.

Priekšlikums uz
novadu kopumā

Atbilde: 1. Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi. 2.Ķekavas novada pašvaldība ir izveidojusi laukumu nekustamajā īpašumā "Gurnicas",
Ķekava, kā arī uzsākusi būvprojektu izstrādi atkritumu laukumu izveidi Baložu pilsētā. 3. Ielas un ceļi kuros notiek intensīva
sabiedrisko transportu satiksme ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība ir plānojusi tikties ar VAS "Latvijas
valsts ceļi" pārstāvjiem lai pārrunātu jautājumus par satiksmes drošības uzlabojumiem, tai skaitā par seguma maiņu. 4.Prioritāri
pašvaldība realizēs iesāktos objektus kuriem ir izstrādāti projekti, pēc projekta realizācijas atbilstoši budžeta iespējām tiks turpināta
infrastruktūras attīstība. 5. Atbilstoši budžeta iespējām tiek nodrošināti sporta un kultūras pasākumi. 6. Pašvaldība plāno izstrādāt
jaunu mājas lapu, kurā varēs izvēlēties sev vēlamo saņemamo informāciju par notikumiem novadā.

Gājēju ceļš / ietve un gājēju pārejas ceļa posmā no Rāmavas/Katlakalna zīmes līdz Rāmavas Valdlauču pagriezienam.
Atbilde: Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts labiekārtota gājēju ceļa gar autoceļu V2 no Bauskas ielas līdz d/s "Ziedonis" izbūvei,
atbilstoši budžeta iespējām būvprojekts tiks turpināts.

Rāmava

Ielas asfalta seguma nomaiņa Rāmavas ielas 23, Rāmavas ielas 21, kā arī Rāmavas ielas 17 pagalma teritorijā.

Rāmava

Atbilde. 2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
1) Plaša bērnu rotaļu laukuma izveide.
2) Laukums dažādām, sporta aktivitātēm.
3) Mūsdienīgāka un lietderīgāka strūklaku izbūve aiz Baložu pilsētas pārvaldes.
4) Sakārtot briesmīgos Titurgas ceļus un ietves.

Atbilde: 1.Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā, kā arī kārtotas pastaigu takas. 2. 2020.gadā budžetā ir
plānoti līdzekļi strūklakas būvprojekta izstrādei un realizācijai. 3. Pašvaldība veic Titurgas ielu uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Kā prioritāri sakārtojamu ielu pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospektu. Pēc Uzvaras prospekta būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Titurga

Izveidot mūsdienām atbilstošas sporta un rotaļu vietas/laukumus Titurgā, kur bērnu un jauniešu skaits ir ļoti liels. Sakārot no
Padomju laikiem palikušās neizstaigājamās un bērniem bīstamās takas pie veikaliem, rotaļu laukumiem.

Titurga

Atbilde: Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma
plāns Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši
budžeta iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā, kā arī kārtotas pastaigu takas.

Brīvpusdienas daudzbērnu ģimenes bērniem bērnudārzā. Ne tikai 5-6g veciem bērniem.
Atbilde: Izskatot budžeta iespējas daudzbērnu ģimenēm 5-6 gadniekiem pašvaldības līdzfinansējums ir 1 eiro (grupām, kuras atbilst
normatīvo aktu prasībām).

Valdlauči

