Lūdzu uzraksti savu ierosinājumu
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetam!

Lūdzu atzīmē teritoriju, uz
kuru attiecas Tavs priekšlikums!

Salabot Uzvaras prospektu

Baložu pilsēta

Atbilde:
Uzvaras prospektā šobrīd norit būvdarbi. Projekta pabeigšana paredzēta 2021.gada aprīlī.

Izveidot aktīvās atpūtas laukumu jauniešiem Titurgā. Baložos ir, Rāmavā ir, Valdlaučos ir, bet Titurgā jaunieši dauzās
māju pagalmos starp mašīnām un bojā ietvju malas ar skūteriem.
Titurgas bērni ir ļoti iecienījuši spēlēt gan basketbolu, ko varētu darīt, gan futbolu, gan braukt ar riteņiem un
skrejriteņiem. Bet īstās vietas, kur to darīt nav.

Titurga

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi. Šogad Titurgā ir
izbūvēts strītbola laukums.

Saulgriežu ielā asfaltēšana Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Ir noslēgts līgums un uzsākti darbi Saulgriežu ielas posmā no Purva ielas līdz Labrenču ielai

Liepinu ceļa uzturēšana Baložos. Kā ari paralelo meza ceļu uzturēsana Zalites ielai.
Atbilde:
Liepiņu ceļš nav pašvaldības ceļu kompleksa sastāvā, līdz ar to nav plānota šī ceļa uzturēšana.

Baložu pilsēta

Medema ielas apgaismoja sakārtošana, vismaz viena no lampām jau gadiem mirgo ( starp Medema 7 un Medema 10)

Baložu pilsēta

Atbilde:
Ņemts vērā. Tiks apsekots un novērsts.

Parka izveide pie titurgas ezera

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtots volejbola laukums, atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā
plānota skeitparka izbūve un pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Pilnībā rekosntruēt Krišjāņa Barona ielu Titurgā.

Titurga

Atbilde:
Pašvaldība veic Krišjāņa Barona ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas
ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Meža ielas pietura vietas labiekārtošanaAtbilde:Ņemot vērā, ka Baložu iela ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas
novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības
uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par pieturvietu uzlabošanu.

Baložu pilsēta
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Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums. Tuvākā labiekārtojuma vieta tiek plānota pie Zaļās ielas.

Lūgums izveidot centrālo kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu Baložos,
Saulgriežu ielas posmā no Labrenča ielas līdz Mežmalas ielai.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baložu teritorijā (tai skaitā teritorijai no Labrenču ielas līdz Mežmalas ielai) 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.
Titurgas ielas ceļa infrastruktūras sakārtošana (apgaismojums, ceļa segums).

Titurga

Atbilde:
Pašvaldība veic Titurgas ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Titurgas iela - ASFALTS līdz ezeram (400 m)

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība veic Titurgas ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Nodrošināt centrālo kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu Baložos, Saulgriežu ielas posmā (projekta 2.kārta) no
Labrenča ielas līdz Mežmalas ielai ,kā arī izgaismot Saulgriežu ielu šajā posmā.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baložu teritorijā (tai skaitā teritorijai no Labrenču ielas līdz Mežmalas ielai) 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.
Lūdzam veikt ceļa seguma mainu(Titurgā),ceļa posmā no Uz.Prospekta līdz pastam( caur Kr.Barona ielu)
Atbilde:
Pašvaldība veic Krišjāņa Barona ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas
ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Baložu pilsēta

Uzbūvēt Titurgā valsts dārziņu.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Šobrīd norit plānošanas dokumentu izstrāde, lai realizētu bērnudārzu 2
̴ 50 bērniem Baložu ielā 33, Titurgā. Aicinām sekot
līdzi informācijai pašvaldības informācijas kanālos.

Iekopta Titurgas ezera apkārtne tieši Titurgas daļā. Veco Baložu pusi neapmeklējam, jo līdz tam nevar ērti
nokļūt.Atbilde:Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā
gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Baložu pilsēta

Labiekārtotas strūklakas pie Baložu domes

Baložu pilsēta

Atbilde:
Šobrīd izstrādes stadijā ir strūklaku labiekārtošanas projekts, kurā ir noskaidrota provizoriskā izmaksu tāme. Projekta
tālākā virzība tiks skatīta atbilstoši budžeta iespējām.

Ezera ielas asfaltēšana Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība veic Ezera ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Labiekārtot Titurgas ielu no Uzvaras prospekta krustojuma, līdz Titurgas ezeram. Uzliet asvaltu, salikt gaismas laternas.
Pārnest zīmi, “iebraukt aizliegts”, lai tā sāktos no Uzvaras prospekta un pa Titurgas ielu ezera virzienā nepārvietotos
liels skaits ar mašīnām.
Atbilde:
Pašvaldība veic Titurgas ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.
Ceļa zīmes atrašanās vietas maiņa nav plānota.

Baložu pilsēta

Labiekārtot Titurgas ezera apkārtni Titurgas pusē, ne veco Baložu

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā plānota
pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Drošības žogs ap visu strītbola laukumu Titurgā

Baložu pilsēta

Atbilde:
Laukuma seguma saglabāšana ir atkarīga no tā lietošanas atbilstoši mērķim, nevis no papildus žoga izbūves.

Rudens ielai (Baložos) atjaunot asfalta segumu
Atbilde:
Pašvaldība veic Rudens ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Baložu pilsēta

1.Titurgas un Lapenieku spēļu laukums.Lapeniekos nav neviena spēļu laukuma. Titurgā ir daži rotaļu elementi. Ņemot
vērā lielo bērnu skaitu, šeit būt izbūvējams viens liels rotaļu laukums. Piemēram, pie Lapenieku un Baložu robežas ir liels
aizaudzis zemes gabals. To varētu atpirkt un izbūvēt gan spēļu laukumu, gan iekopt parku, gan sporta laukumus ierīkot.
Pašvaldībai ir pieredze zemes gabalu atpirkšanā. Tiesa šajā gadījumā tas notiktu domājot par iedzīvotāju (bērnu)
vajadzībām. 2. Sporta laukumi. Pašreizējais sporta laukumu skaits Baložos ir nepietiekams. Ņemot vērā lielo iedzīvotāju
skaitu (ir jārēķina klāt arī Lapeniekus, kas būtībā ir Baložu sastāvā) ir nepieciešams izveidot papildu sporta laukumus. 3.
Baloži (kas ir gan "vecie" Baloži, gan Titurga, gan Lapenieki) sen ir pelnījuši peldbaseinu. Par baseinu Baložos priecīgi
būtu arī Rāmavā un Katlkalnā dzīvojošie. Iedzīvotāju lielākajai daļai nav jābrauc uz peldbaseinu pie iedzīvotāju mazākās
daļas, nav lieki jāveido sastrēgumus. 4. Rampas. Bērnu un jauniešu vēlme lēkāt ar visa veida braucamajiem ir vērojama
gan daudzās pašbūvētās konstrukcijās, gan apskādētos būvju elementos (trepēs, apmalēs, rokturos, balstos utt.). Liels
rampu laukums ir labs risinājums. 5. Bērnu un jauniešu centrs Baložos. Vietā kur koncentrējas vislielākais bērnus skaits
novadā ir jābūt brīvā laika pavadīšanas iespējām kvalitatīvi un ar jēgu. 6. Takas izbūve apkārt Baložu ezeram. Beidzot
varētu saņemties izveidot, labiekārtot šo pastaigu un skriešanas vietu. 7. Drošība. Ietves un apgaismojums daudzviet
Titurgā ir ilgstoša problēma. Lakstīgalu ielā, pēc pēdējā traģiskā negadījuma ar letālām sekām, nav izdarīts tieši nekas, lai
uzlabotu drošību. Bet tieši pa šo ielu var nonākt pie sabiedriskā transporta, aiziet līdz šosejai. Būtu izvērtējams vai ietvju
izbūvi nevajadzētu apvienot ar vienvirziena kustības noteikšanu Lakstīgalu ielā no Uzvaras prospekta līdz Gāzes ielai. 8.
Lapenieku pievienošana Baložiem. Lapenieki jau sen ir saplūduši kopā ar Baložiem. Uz šīm apdzīvotām vietām ir
jāraugās kā uz vienu pilsētu, nevis kā uz divām atsevišķām teritorijām. Atsevišķas Lapenieku teritorojas nav savstarpēji
saistītas un ir savienotas tikai caur Baložiem. Lapenieku iedzīvotājiem pēc pasta sūtījumiem ir jāiet/jābrauc uz Katlakalnu,
kas ir šosejas otrā pusē, lai gan turpat līdzās ir Baložu pasta nodaļa.

Baložu pilsēta

Atbildes:1. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta
iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā. 2. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd
notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota
2021.gadā. Pēc šī projekta realizācijas tiks skatītas citu sporta infrastruktūras projektu attīstības iespējas.3. Baseina
izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.4. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie
Titurgas ezera.5. Jauniešu centra aktivitātēm tiek izmantotas Baložu vidusskolas telpas, ņemot vērā brīvo telpu
ierobežoto skaitu.6. Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtots volejbola laukums, atpūtas vieta pie
ūdens. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve un pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.7. Kā prioritāri
sakārtojamas ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu
realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, cita starpā,
infrastruktūra, kas saistīta ar gājēju un veloceliņu attīstību.8. Jautājums nav skatāms budžeta sagatavošanas ietvaros.

Suņu parks, dabas takas mežā
Atbilde:
Atbilstoši budžetam, pašvaldība izskatīs iespēju izvietot labiekārtojumu, kas saistīts ar dzīvnieku pastaigu vietu
ierīkošanu, tai skaitā dabas taku iekārtošana atbilstoši Labiekārtošanas plānam.

Baložu pilsēta

Baložu vsk sporta laukuma rekonstrukcija

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Bērniem vajag skeitparku, lai būtu kur izpausties. Kā arī lielakiem pastaigu taka.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera un pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Skeitparks Titurgā

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera, pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām,
secīgi tiks attīstītas citas vietas.

Pabeigt baseina būvi baložu vidusskolā
Atbilde:Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložu pilsēta

Izbūvēt skeipraku un aktīvās atpūtas laukumu bērniem un jauniešiem Baložos.
Turpināt attīstīt ideju par peldbaseinu pie Baložu vidusskolas. Abas iniciatīvas ļaus jauniešiem aktīvai atpūtai izmantot
tam paredzētas vietas, netraucējot citus un nebojājot tam neparedzētu infrastruktūru un veicinās aktīvo atpūtu bērnu /
jauniešu vidū. Izgaismot gājēju ceļu gar PII Avotiņš žogu (celiņš starp PII teritoriju un Smilšu ielas 3 namu) tiem, kas caur
Medema parku iet uz PII, Kultūras namu, Baložu vsk. Apgaismojums varētu būt PII teritorijā uz abām pusēm - gan
izgaismojot PII teritoriju, gan gājēju ceļu. Pie viena - spogulis vietā, kur gājēju ceļš šķērso Medema ielu, jo tur iet daudz
bērnu un pieaugušo, pa Medema ielu virzās autotransports, bet gājēju ceļa un Medema ielas šķērsojums ir ļoti
nepārskatāms, jo skatu aizsedz PII žogs.

Baložu pilsēta

Atbildes:
1. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.
2. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
3. Apgaismojums ir paredzēts Medema parka labiekārtojuma projektā. Apgaismojumu plānots izbūvēt šī gada ietvaros.

Lūdzu, neaizmirstiet par baseinu Baložos!

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Nepieciešama uzstādīt bezsaimnieku kaķu mājas vietās, kur attiecīgās kaķu kolonijas tiek barotas

Baložu pilsēta

Atbilde:
Šī gada budžeta ietvaros kaķu māju būvniecība nav plānota.

Skeitparks bērniem
Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera, pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām,
secīgi tiks attīstītas citas vietas.

Baložu pilsēta

Skeitparks, neliels futbola laukums, kaut vai tikai vārti

Titurga

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas
ezera Baložos, pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks attīstītas citas labiekārtotas vietas.

Pastaigu takas, sporta zāle, vairāku mazo ceļu remonts Titurgā.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā.
Pašvaldība veic pašvaldības īpašumā esošo ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc būvdarbu
realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, cita starpā uzlabota
gājēju un velo infrastruktūra.

Atrakciju/spēļu/rampu laukumu pusaudžiem!

Baložu pilsēta

Atbilde:Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera, pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks attīstītas citas vietas.

Kārtīgu bērnu laukumu, līdzīgu kāds ir realizēts Mārupē.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu elementu uzstādīšana.

Meza taku sagatavosana distancu sleposanai
Atbilde:
Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana. Slēpošanas trašu sagatavošana tiks skatīta kopsakarā ar
šā laika klimatiskajiem apsptākļiem.

Baložu pilsēta

Titurgā ir vajadzīgs Kr.Barona ielas remonts.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība veic Krišjāņa Barona ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas
ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.
Velo ceļu apkārt ezeram

Baložu pilsēta

Atbilde:
Prioritāri šobrīd tiek attīstīts veloceliņš Ķekava - Katlakalns. Pēc projekta realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks attīstīti citi projekti, kas saistīti ar velo infrastruktūras uzlabošanu.

Bērnu parku Titurgā

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu elementu uzstādīšana.

Iekšpagalmu ceļi

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baložos kā prioritāri sakārtojamas ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit
būvdarbi. Pēc šo objektu būvdarbu pabeigšanas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks atjaunotas citas pašvaldības
īpašumā esošās ielas un iekšpagalmi.

Sakārtot peldvietu Titurgā
Atbilde:
Pie ezera ir iekārtota atpūtas vieta pie ūdens, kas ik gadu tiek apsekota un uzturēta.

Baložu pilsēta

Pastaiga taku, ceļu lai jaunajiem vecākiem ar ratiem būtu jauki un klusi kur pastaigāt.

Baložu pilsēta

Atbilde:Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā, pastaigu taku ierīkošana.

Sakārtot ietves Titurgā, lai ar bērnu ratiem varētu izbraukt nesakratot bērnu.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Šobrīd norit Uzvaras prospekta pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks
attīstīti citi projekti, kas saistīti ar gājēju infrastruktūras uzlabošanu.

Baseins un sleposanas trase Balozu mezā

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Slēpošanas trašu sagatavošana tiks skatīta kopsakarā ar šā laika klimatiskajiem apsptākļiem.

Baseins

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baseins
Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložu pilsēta

Baložu centrā Celtnieku iela vajag asfaltēta.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība veic Celtnieku ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Baseins

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Noteikti nepieciešams skeitparks jauniešiem.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Bērnu laukumus, kas nav paredzēti tikai 3 gadniekiem. Skolniekiem nav laukumu.

Titurga

Atbilde:Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas
ezera un Medema parkā plānota teritorijas labiekārtošana, tai skaitā āra trenažieru uzstādīšana.

Skeitparks
Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Baložu pilsēta

1. Labiekārtota pastaigu taka apkārt Titurgas ezeram vai arī asfaltēts gājēju ceļš mežā.
Ļoti daudz ģimenes, māmiņas ar ratiem, skritoļotāji un skrējēji izmato gājēju ceļu līdz baložu pagriezienam, taču arī
satiksme tur ir diezgan skaļa un intensīva. Apļveida maršruts būtu noderīgs un veicinātu iedzīvotāju aktīvu atpūtu.
2. Skeitparks Baložos, jo nereti, vadot auto, nākas sastapties ar bērniem ar skrejriteņiem, dēļiem utt., kuri braukā pa
skolas ielu vai pagalmiem. Nav vietas, kur to darīt droši un kontrolēti!
3. Iedzīvotāju veselības veicināšana bezmaksas āra treniņos. Nepieciešams budžets trenera algošanai. Labs piemērs
Rīgas pašvaldība, kur šādi treniņi dažādos rajonos notiek (Dabas sporta zāle, Vesels Rīdzinieks utt.).
4. Publiski pieejami strītbola grozi Baložos, skolas apkārtnē.

Baložu pilsēta

Atbildes:
1. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā, pastaigu taku ierīkošana.
2. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.
3. Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra realizē projektu "Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas
novadā", kura ietvaros tiek nodrošinātas dažāda bezmaksas sportiskās aktivitātes un treniņi.
4. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Nepieciešams āra basketbola laukums

Baložu pilsēta

Atbilde:
Strītbola laukums šogad ir izbūvēts Titurgā . Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu
vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Noalgot arboristu kas sakops skolas liepas kuras ir pāraugušas un traucē gājējiem.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Šī gada ietvaros plānota koku sakopšana (vainagošana).

Bērnu laukumu Titurgā
Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Titurga

Baseins, jauns multifunkcionāls skolas stadions

Baložu pilsēta

Atbilde:Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu
un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek
plānota 2021.gadā.

Suņu pastaigu laukums. Baseins. Skeitparks. Spēļu laukums. Pastaigu taka.

Baloži titurga.

Atbildes:
1. Atbilstoši budžetam, pašvaldība izskatīs iespēju izvietot labiekārtojumu, kas saistīts ar dzīvnieku pastaigu vietu
ierīkošanu.
2. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
3. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.
4. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumu un pastaigu taku
ierīkošana.
Skeitparks

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera, pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām,
secīgi tiks attīstītas citas vietas.

Vecajos Baložos nepieciešami bērnu laukumiņi dažāda vecuma bērniem,
arī pašiem mazākajiem, vingrošanas rīki visu vecumu cilvēkiem, visiem pieejami sporta laukumi - basketbols, volejbols,
futbols un skeitošanas vieta jauniešiem. Iesaku piemēram paskatīties kādi bērnu laukumiņi un vingrošanas rīki ir Olainē,
Jaunmārupē un citās pierīgas vietās.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas
ezera un Medema parkā plānota teritorijas labiekārtošana, tai skaitā āra trenažieru uzstādīšana.

kvalitatīvs bērnu laukums Titurgā
Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Baložu pilsēta

Bērnu aktivitāšu laukums Titurgā

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Peldbaseins Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baseins

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Noteikti vajag baseinu + sporta laukumus

Baložu pilsēta

Atbilde:Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.Pašvaldība ir izstrādājusi
Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts
teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi.

Bērnu laukumi Titurgā
Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Baložu pilsēta

Lūdzu, beidzot labiekārtot Titurgas strūklakas. Izveidot mūsdienīgu atpūtas vietu ģimenēm, bērniem un visiem pārējiem
Titurgas iedzīvotājiem.
Šeit pavisam vienkārši risinājumi šī laukuma sakārtošanai https://m.ellaslist.com.au/ckeditor_assets/pictures/2799/content_blaxland_water_play.jpg
https://www.redzet.eu/img/photo/1579203604.jpg
Kā arī - noteikti ir laiks beidzot sakārtot bērnu rotaļu laukumu, lai tas mazāk atgādinātu kaķu kasti.

Titurga

Atbilde:
Šobrīd izstrādes stadijā ir strūklaku labiekārtošanas projekts, kurā ir noskaidrota provizoriskā izmaksu tāme. Projekta
tālākā virzība tiks skatīta atbilstoši budžeta iespējām.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Labiekārtota Titurgas ezera apkārtne ar pastaigu taku, virvju trasi kokos, piknika vietām

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā. Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
Virvju trases kokos izveide risināma kā uzņēmēju iniciatīva (Uzņēmējdarbības piesaiste).
1.Sadarbības līgums ar Rīgas mežiem - lai sakārtotu mežu gan no atkritumiem, gan izveidotu kaut vienu labiekārtotu
celiņu caur mežu, kur bērnudārza bērniem pastaigāties.
2.Ūdenssaimniecības tīklu sakārtošanu - tieši Baložos un Titurgā.

Baložu pilsēta

Atbildes:
1. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar SIA"Rīgas meži" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar mežu
uzturēšanu.
2. Baložu 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.
Suņu pastaigu laukums Baložos/Titurgā ar atkritumu urnām izkārnījumiem, suņu rotālu elementiem utt.
Atbildes:
Atbilstoši budžetam, pašvaldība izskatīs iespēju izvietot labiekārtojumu, kas saistīts ar dzīvnieku pastaigu vietu
ierīkošanu.

Baložu pilsēta

1.

Skeitparks Baložos;2.Peldbaseins Baložos - jo Baložu iedzīvotāji netiek Ķekavas pārslogotajā baseinā;3. Centrs
bērniem un skolēniem, kur pavadīt brīvo laiku un radoši darboties - daudzās pašvaldībās, kurās ir daudz mazāki
budžeti, šādi centri ir lielākajās apdzīvotajās vietās;4. Liels spēļu laukums Titurgā- šeit vispār vairs nav neviens
normāls spēļu laukums;5. Publiski sporta laukumi Titurgā - 1 basketbola laukums lielākajā pilsētā:)))), vai jums
pašiem nav kauns? Vai arī Baložu bērniem pēc stundām ir jābrauc 15km uz Ķekavu uzspēlēt basīti, futeni, vai
paslidot?! Vai arī vecākiem, nomaksājot vislielākos nodokļus novada budžetā būtu viņi tur vēl jāaizved?6.
Jāsalabo un jāasvaltē Ezera iela, jo tā ir otra noslogotākā iela, kas savieno Titurgu ar Baložiem

Baložu pilsēta

Atbildes:1. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera, pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši
budžeta iespējām, secīgi tiks attīstītas citas vietas.2. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora
piesaistes šobrīd nav plānota.3. Jauniešu centra aktivitātēm tiek izmantotas Baložu vidusskolas telpas, ņemot
vērā brīvo telpu ierobežoto skaitu.4. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem,
pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai
skaitā aktīvās atpūtas laukumi un bērnu rotaļu laukumi.5. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek
projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota
2021.gadā. Pēc šī projekta realizācijas tiks skatītas citu sporta infrastruktūras projektu attīstības iespējas.6.
Pašvaldība veic Ezera ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas
ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu
realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Baseinu Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

1. Rīgas ielas posma no Ezeras ielas līdz Kalnu ielas robežas ir drausmīgā stāvoklī: nepieciešams ceļu apmales
uzstādīšana! zāliena labiekārtošana! + veloceliņš .
2. Pie Titurgas ezera pludmales no Ezera ielas (pie pludmales) apzaļumošana - koku uzstādīšanā (tūjas), lai atdalīt ceļu no
vietas, kur pludmale atpūšas cilvēki.
3. Gājēju pārejas ierīkošana caur Baložu iela (autobusā pietura Meža iela).
4. Baložu skolā peldbaseins un stadions.
5. Saulgriežu ielas asfaltēšanā un apgaismojumā uzstādīšanā.
6. Pastaigu takas ap Titurgas ezera ar sakoptiem celiņiem un atpūtas vietām.
7. Liels rotaļu laukums (piemērs Jaunolainē).
8. Ceļus asfaltēšana, kas atrodas tuvu Baložos centram. Lai smilti, zemes un netīrumi nevazājas pa pilsētas centru.
(Saulgriežu iela, Urbāna iela, ceļš kurš iet uz Titurgu no autobusa pieturas Meža iela (Silāju iela?) un citas ielas).
Atbildes:
1. Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta

Baložu pilsēta

iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju un velo infrastruktūru.
2. Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
3. Ņemot vērā, ka Baložu iela ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, 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.
4. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un
šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek
plānota 2021.gadā.
5. Šobrīd norit Saulgriežu ielas pārbūves realizācija.
6. Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
7. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
8. Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Baložu pilsēta
*Kvalitatīvi bērnu laukumi dažāda vecuma bērniem ar šūpolēm (gan parastajām, gan zīdaiņu)
* Skeitparks jauniešiem
* Baseins
* Gājēju pāreja uz Baložu/Rīgas ielas pie Meža ielas (vai tas jau ir paredzēts šogad?)
* Ceļa zīmju sakārtošana nosakot vairāk dzīvojamo zonu, piemēram, Kāpu/Celtnieku ielā, Lapeniekos pie Bērzavotu
namiem
* Asfalta uzklāšana Ezera ielā starp Burām un Atīrīšanas iekārtām.
Atbildes:
1. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
2. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.
3. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
4. Ņemot vērā, ka Baložu iela ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, 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.
5. Pašvaldība ir veikusi ceļu inventarizāciju, pakapeniski tiek atjaunotas un izvērtējot nepieciešamību (satiksmes uz
gājēju plūsmu) izvietotas jaunas ceļa zīmes.
6. Pašvaldība veic Ezera ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.
Skaists sakopts cełš līdz ezeram un promenāde. Bērnu laukumi, vieta ar nojumi pie Titurgas ezera
Atbilde:
Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā plānota
pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Titurga

Peldbaseins, slidotava, bērnu un jauniešu centrs.

Baložu pilsēta

Atbildes:
1. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
2. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā sporta infrastruktūras objektu uzstādīšana
(piem., slidotava).
3. Jauniešu centra aktivitātēm tiek izmantotas Baložu vidusskolas telpas, ņemot vērā brīvo telpu ierobežoto skaitu.
Vēl joprojām Baložu un Titurgas iedzīvotāji gaida attīstību bērnu rotaļu laukumu sakārtošanā un uzlabošanā, strūklaku
atjaunošanā, Jauniešu centra izveidē. Baseins Baložos. Titurgas ezera ūdens aktvitātes vasarā - supošana, ūdens
piepušamās atrakcijas utt. Baložu Mežaparka izveide. Normāla ceļa seguma izveide - Krustkalnā, kas savieno A7 šoseju
un Baložu, lai iedzīvotāji ērtāk un ātrāk var nokļūt mājās, nesēžot sastrēgumā pie A7 Rimi.Ceļa segumu atjaunošana, kas
savieno Baložus ar Titurgu caur Lapeniekiem. (Pie garāžām)

Baložu pilsēta

Atbildes:1. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta
iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi un bērnu
rotaļu laukumi. 2. Šobrīd izstrādes stadijā ir strūklaku labiekārtošanas projekts, kurā ir noskaidrota provizoriskā izmaksu
tāme. Projekta tālākā virzība tiks skatīta atbilstoši budžeta iespējām.3. Jauniešu centra aktivitātēm tiek izmantotas Baložu
vidusskolas telpas, ņemot vērā brīvo telpu ierobežoto skaitu.4. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora
piesaistes šobrīd nav plānota.5. SUP un citu ūdens atrakciju izveide Titurgas ezerā risināma kā uzņēmēju iniciatīva
(Uzņēmējdarbības piesaiste).6. Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana atbilstoši budžeta
iespējām.7. Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Pastaigu taka ap Titurgas ezeru
Atbilde:
Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Baložu pilsēta

Aktivitātes laukumi Titurgas daļā

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi un bērnu rotaļu
laukumi.

Titurgā, šobrīd noris Uzvaras prospekta pārbūves darbi. Paldies, šī pārbūve jau sen bija nepieciešama.
Uzvaras prospekta, tajā skaitā jaunā velobraucēju celiņa, izbūves risinājumi beidzas līdz ar Laktstīgalu ielas krustojumu veloceliņš "aprausies nekurienē". Lai velobraucējiem (tajā skaitā daudzajiem Titurgas bērniem) nodrošinātu loģisku
veloinfrastruktūru, veloceliņu būtu nepieciešams turpināt vismaz līdz Lapenieku ciema robežai - krustojumam ar Vēsmas
ielu. Lūdzu ieplānot 2021.g Ķekavas novada budžetā no ielas brauktuves atdalīta gājēju un velobraucēju celiņa
būvprojekta izstrādi un būvniecību, ~380m garā Uzvaras prospekta posmā no Lakstīgalu ielas līdz Lapenieku ciemata
robežai. Šobrīd šajā Uzvaras prospekta škērsprofila zonā ir neizmantota zālāja zona, turklāt ielu sarkanās līnijas un
zemes robežas šeit pieļauj netraucētu no ielas brauktuves atdalītu gājēju - velobraucēju celiņa izbūvi, kas neprasītu lielus
finanšu līdzekļus. Vasarā pa Uzvaras prospektu pārvietojas ļoti liels skaits velobraucēju - uz ezeru uz Titurgas centru un
citur.
Atbilde:
Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks attīstīti citi projekti, kas saistīti ar gājēju un velo infrastruktūras uzlabošanu un pilnveidošanu.
peldbaseins,skeitparks
Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Titurga

Baložu pilsēta

Vajadzētu parūpēties, lai būtu apgaismojums Titurgā ne tikai uz galvenās ielas, bet arī pie mājām un stāvvietā. Bieži vien
lampas ātri izdeg un neviens tās nelabo, tad nomaināt apgaismojumu pret ekoloģiskākām lampām. Vajag parūpēties arī
par apkures izmaksām, Ķekavā maksa ir daudz reiz mazāka nekā Baložos (tad mēs esam tie biezie?). Jāparūpējas arī par
bezpajumtnieku kaķiem izveidojot jaunas mājiņas, vienoties ar vietējās klīnikas palīdzību par veselības kontroli.
Labiekārtot skudru pūžņus, Titurgā tie nav ierobežoti. Paplašināt Stāvvietu kompleksu, vakaros nav vietas, kur likt
mašīnu. Ierīkot kādu mazu spēļu zonu vai nojumi arī Titurgas pusē pie Titurgas ezera. Labiekārtot veco sūkņu stacijas
pieturu. Uzstādīt ātrumvaļņus Skudras ielā, kas strādā un samazina ātrumu braucējiem (šī brīža vaļņiem var braukt pāri
pat uz 60 bez aizķeršanās!). Mazākajiem bērniem ir pieejams tikai viens spēļu laukums, atbilstoši vecumam 1-4 gadi uz
visu Titurgu - atjaunot esošo spēļu laukumu atbilstoši arī šim vecumam vai būvēt jaunu laukumiņu nojaukto strūklaku
vietā. Vajadzētu arī pievienot kādu bērnu dārzu vēl Titurgas apkaimē. Visi Baložu un Titurgas bērni pat nespēj izstāvēt
rindu uz bērnudārzu, ja apkaimē ir piedāvāti tikai 4 varianti.

Titurga, Baloži

Atbildes:1. Par izdegušu vai nefunkcionējošu apgaismojumu aicinām ziņot teritorijas apsaimniekotājiem, lai šo problēmu
novērstu pēc iespējas ātrāk. 2. Jautājums par tarifa izmaiņām nav skatāms budžeta sagatavošanas ietvaros.3. Šī gada
budžeta ietvaros kaķu māju būvniecība nav plānota. 4. Veicot ielu izbūvi, iespēju robežās tiek risināti jautājumi par
autostāvvietu nodrošināšanu.5. Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie
ūdens. Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.6. Ņemot vērā, ka Baložu iela ir VAS
"Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu
jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par pieturvietu uzlabošanu.7. Pašvaldība
pēc ziemas sezonas, iestājoties atbilstošiem laiksapstākļiem, apseko visu transporta infrastruktūru un veic
nepieciešamos uzlabojumus.8. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura,
atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu
laukumi.9. Šobrīd norit plānošanas dokumentu izstrāde, lai realizētu bērnudārzu ̴250 bērniem Baložu ielā 33, Titurgā.
Aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības informācijas kanālos.

Bērnu laukums Titurgā
Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Baložu pilsēta

Titurgā vajadzētu āra skeitparku ar rampām.

Titurga

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Baložos ļoti nepieciešams atjaunot asfalta segumu atsevišķās ielās, kā arī apgaismojumu - Burās, Vecajos Baložos.
Izcili, ja apgaismot varētu arī mežu - tur ie daudz pastaigu taku.
Vēl ļoti noderētu skeitparks - vai atvērtā tipa sporta laukums, līdzīgi kā Rīgā ir K.Barona ielās vai Pļavniekos. Ar
atbilstošu segumu, trenažieriem, bērnu rotaļu laukumiem.. Tas ļoti, ļoti priecētu ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baložos kā prioritāri sakārtojamas ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit
būvdarbi. Pēc šo objektu būvdarbu pabeigšanas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks atjaunotas citas pašvaldības
īpašumā esošās ielas.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā.
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera un Medema parkā plānota teritorijas labiekārtošana, tai
skaitā āra trenažieru uzstādīšana.

Baseins !!!!Atbilde:Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložu pilsēta

Baložos nepieciešams publisks peldbaseins.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložu vidusskolas sporta laukums un baseins

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Izpildiet to ko Jūs sen jau bijāt plānojuši/ solijuši izdarīt:
- Baložu skolas piebūve un sporta laukums;
- grāvju tīrīšana
- nopļaut zāli Ezera ielas apkārtnē

Baložu pilsēta

Atbildes:
1. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
2. Pašvaldība regulāri apseko un nodrošina grāvju uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3. Zāles pļaušanu konkrētajā teritorijā veic teritorijas nomnieks.

Savest kārtībā Baložu vidusskolas sporta laukumu.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Kvalitatīvs bērnu laukumiņš Titurgā, sakopta Titurgas ezera apkārtne - ar pastaigu takām, bērnu laukumiņu, aktīvās
atpūtas laukumu - arī Titurgas pusē.
Jaunatnes iniciatīvu centrs Titurgā. Veloceliņš Baloži - Ķekava. Futbola, basketbola laukums vecajos Baložos - sakārtota
skolas teritorija, ar iespēju bērniem aktīvi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku. Asfaltēta Saulgriežu iela Baložos. Autobuss
novada ietvaros, kas nodrošina bērniem iespēju patstāvīgi apmeklēt interešu izglītību Ķekavā arī brīvlaikā, vasarā.
Konkurētspējīgs atalgojums pedagogiem - dārziņos un skolās.
Atbildes:
1. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
2. Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā
plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
3. Jauniešu centra aktivitātēm tiek izmantotas Baložu vidusskolas telpas, ņemot vērā brīvo telpu ierobežoto skaitu.
4. Prioritāri šobrīd tiek attīstīts veloceliņš Ķekava - Katlakalns. Pēc projekta realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām,
secīgi tiks attīstīti citi projekti, kas saistīti ar velo infrastruktūras uzlabošanu.

Baložu pilsēta

5. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
6. Šobrīd norit Saulgriežu ielas pārbūves realizācija.
7. Pašvaldība nenodrošina sabiedrikā transporta pārvadājumus, tādēļ aicinām izmantot esošo sabiedriskā transporta
tīklu.
8. 2021.gada budžeta projektā ir plānots atalgojuma palielinājums pirmsskolas pedagogiem un pedagogu palīgiem.

Noasfaltēt Celtnieku ielu

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība veic Celtnieku ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Baseins un sporta laukumsAtbilde:Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav
plānota.Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts
arī stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Baložu pilsēta

Nepieciešams Baložu-Ķekavas savienojums - gan kāds sabiedriskais transports, gan veloceliņš

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība nenodrošina sabiedrikā transporta pārvadājumus, tādēļ aicinām izmantot esošo sabiedriskā transporta tīklu.
Prioritāri šobrīd tiek attīstīts veloceliņš Ķekava - Katlakalns. Pēc projekta realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks attīstīti citi projekti, kas saistīti ar velo infrastruktūras uzlabošanu.

Bērnu laukumiņš atbilstoši bērnu vecumiem
Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Baložu pilsēta

Baseins baložu vidusskolā, mikroautobuss brīvdienās

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Pašvaldība nenodrošina sabiedrikā transporta pārvadājumus, tādēļ aicinām izmantot esošo sabiedriskā transporta tīklu.

Skeitparks Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Peldbaseinu

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložos vajag baseinu un skolas paplašināšanu. Skolas kvalitātes pacelšanu.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
2020.gada novembrī Baložu vidusskolā notiek akreditācija, kas sniegs atbildi par skolas darba šī brīža kvalitāti.
Baložu vidusskolas sporta laukums un peldbaseins (vismaz peldēšanas nodarbību nodrošināšana)
Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložu pilsēta

Baložu vidusskolai nepieciešams normāls āra stadions.Atbilde:Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek
projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota
2021.gadā.

Baložu pilsēta

Nepieciešams rotaļu laukums bērniem 7 un vairāk gadi. Piemērm, skeitparks.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Jauniešu un skolas vecuma bērnu aktivitāšu centrs

Baložu pilsēta

Atbilde:
Jauniešu centra aktivitātēm tiek izmantotas Baložu vidusskolas telpas, ņemot vērā brīvo telpu ierobežoto skaitu.

Salabot Baložu skolas liftu.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baložu vidusskolā esošie pacēlāji un lifti ir darba kārtībā.

Baseins un stadions Baložos. Bērnu laukumiņi (ar mīksto segumu nevis smiltīm).
Pusaudžiem kur pavadīt laiku sportiskām aktivitātēm?
Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un
šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek
plānota 2021.gadā.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi un bērnu rotaļu
laukumi.

Baložu pilsēta

Baložu skolai būtu vēlams labs sporta laukums (nevis buldozers nolīdzinājis dubļus un gatavs futbola laikums ar vārtiem
abos galos), kā pie jebkuras skolas, kas domā par bērnu izklaidēm. Baseins. Bērnu lukumi gan Baložos,gan Titurgā
maziem un vecākiem bērniem ( skeitparks, tīklu parks).
Lieliski būtu uzlabot ceļu Ezera ielā, kas savieno Baložus un Titurgu, jo tur jau aktīvi tiek izmantots šis ceļš, lai
nevajadzētu braukt apkārt.
Būtu vēlams uzlikt ceļa zīmes -Dodiet ceļu, bieži rodas pārpratums uz ceļa, un zīmi 30 km zona. Jo kaut kā nelāgi braukt
pa pus pilsētu ar ātrumu 20km/h. Tas attiecas uz Saulgriežu ielu.Iedomājieties paši, ja Rīga būtu visa viena dzīvojamā
zona.
Atbildes:
1. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
2. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
3. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi un bērnu rotaļu
laukumi.
4. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.
5. Pašvaldība veic Ezera ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.
6. Pašvaldība ir veikusi ceļu inventarizāciju, pakapeniski tiek atjaunotas un izvērtējot nepieciešamību (satiksmes uz
gājēju plūsmu) izvietotas jaunas ceļa zīmes.
Skeitparks bērniem un pusaudžiem

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Skeitparks bērniem un pusaudžiemAtbilde:Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Baložu pilsēta

Bērnu un jauniešu centrs, kur būtu vietā gan baseinam gan arī citiem sporta veida pulciņiem.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un
šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek
plānota 2021.gadā. Pēc šī projekta realizācijas tiks skatītas citu sporta infrastruktūras projektu attīstības iespējas.

Pastaiga taka titurgas ezeram,

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
Baseins Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložu pilsēta
Ierosinājumi ir vairāki, un pavisam noteikti vismaz dažas no iniciatīvām jau labu laiku varēja tikt gan pamanītas, gan
īstenotas; cerams, šīs un citu iedzīvotāju norādes palīdzēs beidzot tikt līdz šiem darbiem.
1)Ezera ielas posmi, kas pašlaik ir kritiskā stāvoklī, lai arī pa to pārvietojas intensīva Titurgas/ Lapenieku iedzīvotāju
plūsma, kā arī Baložu vidusskolas autobuss. Posms starp Lauku ielu un Miglas ielu ir pārlāpīts ar asfalta ielāpiem, kas
viens uz otra jau neturas, un pirms gada arī pats tur asā bedrē pārsitu sava auto riepu..! Posms starp Miglas ielu un
Uzvaras prospektu, lai arī biežāk greiderējams un līdzenāks, tomēr ir mālains grants ceļš, pēc kura mērošanas ar
putekļiem vai dubļiem klāti ne tikai automobiļi (mazgā vai nemazgā – viens bērna vediens uz skolu, un auto kā pēc dziļu
lauku ceļu izbraukšanas), bet arī gājēji, kuru ezera apkaimē (dzīvojamā zonā) ir ne mazums
2)turpat netālu – apkārt Titurgas ezeram – jau sen solītā (esmu pārpratis?) pastaigu taka, kas nodrošinātu gan
iedzīvotājiem atpūtu dabā, gan sportisku aktivitātšu iespējas. Brikšņi un slīkšņas tā vietā, lai ar prieku pastaigātos pa
rūpīgi veidotu taku/ laipu, kas t.sk.ļautu arī pārvietoties starp ezera pludmalēm, neejot uz ielas (kur daudzkārt parādās
bērni ar ritenīšiem vai māmiņas ar ratiņiem)
3)par citu ielu – Lakstīgalu ielas posms starp Gāzes ielu un A7 šoseju joprojām ir bez nodalītas un izgaismotas gājēju
ietves daļas, bet tā ir vienīgā vieta, kur iedzīvotāji no Titurgas un Lapeniekiem var nokļūt uz sabiedriskā transporta
pieturām, kas atrodas uz šosejas A7. Īpaši tumšajā sezonā šī vieta kļūst sevišķi bīstama (un autotransporta plūsmas ir
palielinājušās)
4)Titurgā nepieciešams nepieciešams liels un kvalitatīvs spēļu laukums. Šajā pilsētas daļā ir ļoti daudz ģimeņu ar
bērniem – un viņu aktivitāti uz ielām un starp daudzdzīvokļu mājām (auto stāvlaukumos uc.) nevar nepamanīt. Tajā pašā
laikā te neviena normāla spēļu laukuma – ar daudzveidīgiem risinājumiem un segumu, kas nav tikai smilšu kaudze un
pāris šūpoles, iespējams, ar skeitparka elementiem (kas pašlaik no vecāku puses tiek improvizēti veidoti, izmantojot
sabiedrisko būvju kāpnes vai iekšpagalmu stāvvietu apmales). Uz ģimeņu piesaistīšanu vērstas pašvaldības, kuras
sauklis ir „augam!”, lauciņā ir šis pamatīgs akmens!
5)nepieciešami ne tikai āra spēļu laukumi, bet arī bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs Baložos – šeit, kā daudzkārt
uzsvērts, mitinās vislielākais bērnu un jauniešu skaits Ķekavas novadā. Pašvaldībai svarīgi ne tikai domāt, bet arī
rīkoties, lai izveidotu bērniem kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas.
6)peldbaseins Baložos, kas papildinātu arī novada „pierīgas pusi” ar iedzīvotāju veselīgam dzīvesveidam un aktivitāšu
iespējām nozīmīgu sporta būvi. Pašlaik lielākā to daļa ir izvietotas Ķekavas novada otrā pusē, liekot lielai daļai novada
iedzīvotāju pārvietoties uz Ķekavas pusi – gan tērējot laiku un degvielu, gan nevajadzīgi noslogojot A7 šoseju.
7)Sporta būvju atrašanās izlīdzsvarošanas kontekstā arī jautājums par sporta laukumiem (pietiek palūkoties Rāmavā uz
futbola, volejbola, basketbola spēlēšanas vietām, kamēr Titurgā beidzot dzimst strītbola laukums – jau šajā sezonā
dažkārt pārpildīts), kā arī skolas stadionu, kura izbūve pēc mokošas prelūdijas (un veiksmīgām finanšu piesaistes iespēju
sakritībām pandēmijas gaitā!), cik saprotu, izkustēsies, kamēr pašreizējā „bedre pie skolas” ir apbrīnojama nevērība pret
attīstības infrastruktūru Baložos.
Atbildes:
1. Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

2. Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
3. Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju un velo infrastruktūru.
4. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi un bērnu rotaļu
laukumi.
5. Jauniešu centra aktivitātēm tiek izmantotas Baložu vidusskolas telpas, ņemot vērā brīvo telpu ierobežoto skaitu.
6. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
7. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā. Pēc šī projekta realizācijas tiks skatītas citu sporta infrastruktūras
projektu attīstības iespējas. Šogad Titurgā ir izbūvēts strītbola laukums un nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie
Titurgas ezera.

Sakārtots pastaigu taka ap Titurgas ezeru, kuru varētu izbraukt arī ar bērnu ratiem un citiem ritiniem
Atbilde:
Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Baložu pilsēta

Baseins Baložos, pastaigu taka apkart Titurgas ezeramAtbilde:Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora
piesaistes šobrīd nav plānota.Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Baložu pilsēta

Baseins.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Uzcelt baseinu Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Atjaunots stadions pie Baložu vidusskolas

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Baložos baseinu, bērnu laukumiņu vecajos Baložos, skeitparku
Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Baložu pilsēta

1) Ir jāizpilda nepabeigtie darbi, tai skaitā sen solītais baseins Baložos.
2) Lūdzu pārskatīt Skolas ielas kreiso pusi virzienā no Mego līdz skolai, pārplānot ietvi, kura pēkšņi beidzās pie
autostāvvietas kabatas.
3) Rīgas ielas ietves seguma nomaiņa no jaunizveidotā Jaunatnes ielas posma līdz policijai.

Baložu pilsēta

Atbildes:
1. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
2. Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju infrastruktūru.
3. Skatīt atbildi uz 2.jautājumu.
Asfaltēt Buras ielas

Baložu pilsēta

Atbilde:
Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Izbūvēt baseinu arī Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baseins!!! Un otrs, parks apkart Titurgas ezeram
Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Baložu pilsēta

Baseins. Skeitparks. Spēļu laukums. Pastaigu taka.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Pulbiskās tualetes Titurgā un Baložos.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība izvērtēs nepieciešamību vasaras sezonā uzstādīt pārvietojamās tualetes atpūtas vietās.

Liels, plašs un drošs bērnu laukums visāda vecuma bērniem + skeitparks

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Izbūvēt skeitparku bērniem un jauniešiem Titurgas teritorijā.
Titurgā dzīvo daudz jaunās ģimenes ar bērniem un šobrīd bērni ir spiesti skeitot un sportot uz ielas, kas rada bīstamas
situācijas.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Uzbūvēt Baložu skolas baseinu.
Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložu pilsēta

Labiekārtot skolas stadionu! Tagad, nevis pēc 20 gadiem! Uzbūvēt baseinu, nelielu slidotavu kā Olaines pilsētā.
Uzcelt Bērnu interešu centru. Ierīkot pastaigu taku un aktīvo atpūtu uz Titurgas ezera. Luksofors pie Baložu doktorā, lai
bērni var droši šķērsot ceļu, vai aizliegt kravas auto plūsmu pilsētā.
Atbildes:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā sporta infrastruktūras objektu uzstādīšana
(piem., slidotava).
Jauniešu centra aktivitātēm tiek izmantotas Baložu vidusskolas telpas, ņemot vērā brīvo telpu ierobežoto skaitu.
Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar
drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par luksofora uzstādīšanu.
1) Lielā skeitparka izbūve Baložos - šī nepieciešamība jau sen ir aktualizējusies ar daudzkārtējiem iedzīvotāju
lūgumiem , protestiem, jauniešu un iedzīvotāju iniciatīvām būvējot savus skeitparkus izmantojot sabiedrisko
būvju kāpnes apmales; 2) Sporta laukumi Baložos - jo šādu lauku Baložos vnk nav, kas atbilstu mūsdienu
standartu drošības un kvalitātes līmenim. Šobrīd izstrādes procesā esošie mazie sporta laukumi ir nepietiekami,
jo tieši Baložos ir vislielākais iedzīvotāju skaits (vislielākais bērnu skaits) ar vismazāk sporta būvēm; 3) Lielais
spēļu laukums Baložos - ir nepieciešams liels un kvalitatīvs spēļu laukums Baložos, jo kopā ar Lapeniekiem šajā
apkaimē ir ļoti daudz bērnu, tomēr NAV NEVIENA normāla spēļu laukuma, kas ir nepiedodami pašvaldībai, kas ir
vērsta uz jauno ģimeņu piesaisti. Dažu spēļu elementu izbūve ir apsmiekls; 4) Takas izbūve apkārt Baložu
ezeram - lai nodrošinātu iedzīvotāju atpūtu dabā, skriešanas un pastaigu iespējas; 5) Bērnu un jauniešu
iniciatīvu centra izveide Baložos - jo Ķekavas novadā vislielākais bērnu un jauniešu skaits dzīvo tieši Baložos un
Lapeniekos, tāpēc pašvaldības pienākums ir nodrošināt šiem bērniem kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas
iespējas; 6) Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Lakstīgalu ielā līdz A7 (uz Maxi picu) - jo šī praktiski ir vienīgā
iela pa kuru "jauno" Baložu un Lapenieku iedzīvotāji, t.sk. bērni, var nokļūt uz sabiedriskā transporta pieturām,
kas atrodas uz A7. Kā zināms, gaismas trūkuma un ietvju neesamības dēļ uz šīs ielas jau IR notriekti cilvēki; 7)
Peldbaseins Baložos - jo Ķekavas novadā visas būtiskās sporta būves ir novietotas otrā novada galā, lai gan
tieši PieRīgas tuvākajās apdzīvotajās vietās dzīvo visvairāk no novada iedzīvotājiem. Lai pašvaldība ievērotu
vairākuma iedzīvotāju intereses, nodrošinātu A7 nelietderīgu pārslodzi, ievērotu ekoloģiju, ievērotu iedzīvotāju
laika taupišanu, IR jālīdzsvaro sporta būvju izbūve Ķekavas novadā un jānodrošina izbūve Baložos
.Atbildes:1. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.2. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un
šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī stadions. Būvdarbu uzsākšana
tiek plānota 2021.gadā. Pēc šī projekta realizācijas tiks skatītas citu sporta infrastruktūras projektu attīstības
iespējas.3. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta
iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi
un bērnu rotaļu laukumi.4. Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.5. Jauniešu
centra aktivitātēm tiek izmantotas Baložu vidusskolas telpas, ņemot vērā brīvo telpu ierobežoto skaitu.6. Šobrīd
norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks attīstīti citi projekti, kas saistīti ar gājēju infrastruktūras uzlabošanu.7. Baseina izbūve
Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Balsoju par baseinu Baložos!

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Labiekārtotu pastaigu - atpūtu taku mežā izveide Baložos.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā pastaigu taku iekārtošana.

Pastaigu /dabas taka apkārt Titurgas ezeram. Baseins Baložos.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Peldbaseins, skeitaprks, bērnu rotaļu laukums.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Lūdzu iekļaut 2021.gada budžetā ielu apgaismojuma ierīkošanu “Baložu Venēcijas” ciemata ielās, tādās kā Baltā iela, Oļu
iela un citas, jo pāšlaik lielākajā daļā ielu apgaismojuma nav, neskatoties uz to, ka ciemats ir plaši apdzīvots un
nepieciešamā apgaismojuma infrastruktūra jau ierīkota.
Papildus lūdzu iekļaut arī iepriekš minētās ielas asfaltējamo ielu sarakstā.
Lietderīgi būtu ierīkot mūsdienīgu stadionu Baložu vidusskolā, lai radītu arī iespējas bērniem un citiem pilsētas
iedzīvotājiem nodarboties ar, piemēram, futbolu, lieliski būtu vēl protams ierīkot skeitparku Baložos, jo bērnu ir daudz un
skeitošana starp viņiem ir ļoti polulāra.
Atbilde:
Baložos kā prioritāri sakārtojamas ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit
būvdarbi. Pēc šo objektu būvdarbu pabeigšanas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks atjaunotas citas pašvaldības
īpašumā esošās ielas, tai skaitā izbūvēts apgaismojums un uzlabota gājēju infrastruktūra.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī

Baložu pilsēta

stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Baseins un sporta zāle Baložos! Bērnu laukums Baložos, kurš nav Smilšu 9 īpašumā, bet ir pilsētas bērniem.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Vedu savu bērnu uz futbola nodarbībām Ķekavā. Vedu no Baložiem, jo mums šādu iespēju nav.
Papildus, lai bērns trenētos mums tuvākais futbola laukums ir Rāmavā. Kamēr Bērns trenējas, pastaigāju pa Ķekavu.
Super, tik daudz iespēju sporta aktivitātēm. Sporta zāles, futbola laukumi, baseins, skeitparks...Baložos "0", pat sporta
nodarbības skolā notiek pļavā. Ķekavā, kur ir mazāk iedzīvotāju ir viss pieejams, bet Baložos, kur vairāk iedzīvotāju ir "0''.
Mēs arī gribam vakarā iet BALOŽOS bumbu paspēlēt, nevis braukt uz Rāmavu, Valdlaučiem vai Ķekavu. Mūsu bērni arī
grib sportot!!!!! Sportot Baložos, nevis Titurgā, Rāmavā, Valdlaučos vai Ķekavā. Lūdzu rast iespēju Baložu jauniešiem
sportot.
Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā. Pēc šī projekta realizācijas tiks skatītas citu sporta infrastruktūras
projektu attīstības iespējas.
Skeitparks, atpūtas taka ap Titurgas ezeru.

Baložu pilsēta

TITURGA

Atbilde:Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera un pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

A7 celu attistiba
Atbilde:
Ņemot vērā, ka autoceļš A7 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas
valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem. Izmaiņas
gaidāmas pēc Ķekavas apvedceļa realizācijas, kura ietvaros tiks izbūvēta gājēju un velo infrastruktūra.

Baložu pilsēta

1.Baložos Baseins, jo ĶEKAVAS baseins pilns un nevar paspēt pēc darba/skolas ar maziem bērniem.
2.Avotiņa bērnu dārza bērniem nav iespējams tikt uz baseinu arī.
Būtu jārada iespēja vismaz 1x ned.tikt uz baseinu.
3.Kultūras namā vairāk jābūt pulciņiem- maziem 3-5gadiem bērniem dejas dažādu stilu/sporta nodarbības/mākslas
nodarbības/dziedāšanas/cīņas mākslas utml.
Bērniem nav iespējas tikt, jo grupas mazas un vienmēr aizpildas tiklīdz izsludina. Jau vairākus gadus netiekam
pieteikties.
4.Bērnu pasakumi Kultūras namā katru mēnesi jāatbalsta lai bērni izglītojas- leļļu teātri un dažādi muzikālie uzvedumi.
5.Vingrošanas laukumi /āra trenažieri Titurga vai pie ezera, vai parkā pie Pasta, kur vecāka gada gājuma cilvēki un
strādājošie pēc darba var svaigā gaisā pavingrot, uzturēt veselību, socializēties.
6. Sakopt apkārtni apkārt Titurgas ezeram un Titurgas ielu savest kārtībā. Ceļa segums, apgaismojums.
Atbildes:
1.2. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
3. Informācija nodota kultūras namu vadītājiem, aicinām sazināties ar kultūras nama vadību. (Kultūras namos tiek
nodrošināti pašvaldības apmaksāti un maksas pulciņi dažādiem vecumiem. Parādoties pieprasījumam, kultūras nama
vadība izskata jautājumu par pulciņu paplašināšanu un plašāku piedāvājumu).
4. Informācija nodota kultūras namu vadītājiem, aicinām sazināties ar kultūras nama vadību.
5. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi.
6. Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā
plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru. Pašvaldība veic Titurgas ielas uzturēšanas darbus atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu,
kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas
Baložu pilsētas ielas.
Pagariniet ceļu uz Rīgu

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Atbilde:
Teritorijas attīstības plānošanas dokumetos ir norādītas alternatīvas sasaistes. Ātrākās izmaiņas gaidāmas pēc Ķekavas
apvedceļa realizācijas.

1) Labiekārtot Saulgriežu ielu (asfalts, gājēju celiņš, ātruma vaļņi).
2) Izveidot infrastruktūru (vai veicināt tās izveidi) optiskā interneta attīstībai.
3) Titurgas ezera grunts ielabošana veco Baložu pusē.
Atbildes:
1. Šobrīd norit Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks
būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju un velo infrastruktūru.
2. Mobilo tīklu operātori veic dialogu ar pašvaldību par sakaru uzlabošanu.
3. Pie ezera ir iekārtota atpūtas vieta pie ūdens, kas ik gadu tiek apsekota un uzturēta.

Baložu pilsēta

Baseins

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Ceļus, apgaismojumu Titurgā, taku no dēļiem apkart ( puse) titurgas ezera Atbilde:Baložos kā prioritāri sakārtojamas
ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc šo objektu būvdarbu
pabeigšanas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks atjaunotas citas pašvaldības īpašumā esošās ielas.Nākamajā gadā
plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Titurga

apgaismojums un ātruma ierobežojums Rīgas iela un ne tikai (Baloži)

Baložu pilsēta

Atbilde:
Ņemot vērā, ka Rīgas iela ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts
ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.

Ļoti gribas baseinu Baložos!

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Sporta laukums/stadions Baložu vidusskolai
Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Baložu pilsēta

Baložos ir ļoti nepieciešams: baseins, bērnu rotaļu laukums (kā Olainē piemērma),
velo un pastaigu taciņas, ezera labiekārtošana, normāli piebraucamie ceļi un apgaismojums.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Atrast iespēju uzstādīt ātrumu ierobežojošās zīmes (30 km/h) vai ātrumu ierobežojošo valni
Baložu centrā Rīgas iela posmā starp krustojumiem ar Smilšu ielu un Skolas ielu

Baložu pilsēta

Atbilde:
Ņemot vērā, ka Rīgas iela ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts
ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.

Uzbūvēt peldbaseinu, ierīkot bērnu laukumu, apgaismot ielas un izveidot/paplašināt interešu pulciņas
bērniem un pieaugušajiem
Atbildes:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.
Informācija par interešu izglītību nodota kultūras namu vadītājiem, aicinām sazināties ar kultūras nama vadību. (Kultūras
namos tiek nodrošināti pašvaldības apmaksāti un maksas pulciņi dažādiem vecumiem. Parādoties pieprasījumam,
kultūras nama vadība izskata jautājumu par pulciņu paplašināšanu un plašāku piedāvājumu).
BaseinsAtbilde:Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Atjaunot stadionu pie Baložu vidusskolas

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Baložos nepieciešāms uzbūvēt jau iepriekš solītos baseinu un stadionu.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

BASEINS!!!!!!!!!!!!

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Basseins un dabas taka apkārt Titurgas ezeram ar solīšiem un piknika vietām

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā plānota
pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Baseins, baseins, baseins
Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložu pilsēta

titurgas ielas ,kr barona remonts utt.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas pašvaldība ir
noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Bērnu laukums ir pie baložu kultūras nama
Un pie Titurgas ezera
Bet baseins ļoti vajadzīgs

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Uzbūvēt baseinu Baložu pilsētā, kura, starp citu, iedzīvotāju skaita ziņā ir lielāka par Ķekavu, Daugmali. Izbūvēt gājēju
celiņus (ietves) Baložos - Lakstīgalu un Cālīšpurva ielās.Atbilde:Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora
piesaistes šobrīd nav plānota.Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu
realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot
gājēju infrastruktūru.

Baložu pilsēta

Ierosinu 2021.gadā ieviest jaunas atpūtas iespējas svaigā gaisā Baložos un Titurgā - skeitparku, pastaigu takas/atpūtas
parku mežā,
pēc iespējas ātrāk savest kārtībā Baložu vidusskolas stadionu, kā arī atras finansējumu baseina būvniecībai Baložos, kā
bija sākotnēji paredzēts pašvaldības budžetā!!!

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā pastaigu taku iekārtošana.
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Baseins, bērnudārzs, bērnu rotaļu laukums

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Šobrīd norit plānošanas dokumentu izstrāde, lai realizētu bērnudārzu 2
̴ 50 bērniem Baložu ielā 33, Titurgā. Aicinām sekot
līdzi informācijai pašvaldības informācijas kanālos.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Paplašināt Titurgas ezera pludmali (Titurgas pusē) ar aktīvās atpūtas zonu bērniem un pieaugušajiem,
kā arī aktīvās sportošanas zonu (trenažieriem) ārpus Titurgas parka

Uz Titurgu un Lapenieku daļu,
kas ir Bauskas šosejas Titurgas pusē

Atbilde:
Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā plānota
pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā. Nākamajā gadā Medema parkā plānota teritorijas
labiekārtošana, tai skaitā āra trenažieru uzstādīšana.
Skate parku līdzīgu kā Ķekavā

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

Ludzu sabuvejiet velostaavvietas (ar nojumi) Uzvaras 9

Baložu pilsēta

Atbilde:
Jautājums nav skatāms budžeta sagatavošanas ietvaros.
Aicinām vērsties pie ēkas apsaimniekotāja.

Noasfaltēt Meža ielu. Sakārtot Titurgas ielu (segums, autostāvvietas, apgaismojums).
Iestādīt kaut dažus kokus Titurgas ielā.
Atbilde:
Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas pašvaldība ir
noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.
Titurgas ielā esošās pazemes inženierkomunikācijas nepieļauj jaunu koku stādīšanu.

Baložu pilsēta

ŠODIEN BŪTU JĀBŪT VIENAM, A MĒS CIEŠAM, mierīga pilsēta. - Kāpēc mēs balsojām, gājām uz vēlēšanām, pavadījām
personīgo laiku, lai nodotu balsi, lai mūs neuzklausītu?! - Baloži vairs nav mazs ciems, bet gan pilsēta! Un tai
jānodrošina DROŠĪBA UZTICīgajiem IEDZĪVOTĀJIEM, LAIKĀ MAKSĀJOT PAR UZTURĒJUMU, un jāveic visi ceļi!
Uzbūvējiet stadionu bērniem, kur tas ir redzēts, lai skolai nebūtu stadiona ❗️ Un, visbeidzot, uzbūvējiet peldbaseinu, tas
viss ir Baložas un Ķekavas novada iedzīvotāju veselībai. - Ar cieņu, Baložu iedzīvotājs.Atbildes:1. Šobrīd norit Uzvaras
prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks
būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju un velo infrastruktūru.2. Pašvaldība ir
noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī stadions.
Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā. 3. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav
plānota.
Stadions

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Multifitness trenažieru staciju izveide apgaismotā vietā

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā. Nākamajā gadā Medema parkā plānota teritorijas
labiekārtošana, tai skaitā āra trenažieru uzstādīšana.

Vingrošanas un modernu trenažieru laukumu izveide apgaismotā vietā

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā. Nākamajā gadā Medema parkā plānota teritorijas
labiekārtošana, tai skaitā āra trenažieru uzstādīšana.

Sporta spēļu basketbola grozs/ futbola vārti apgaismota laukumu izveidi Piemērs redzams Medemciemā
Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi.
Šogad Titurgā ir izbūvēts strītbola laukums.

Baložu pilsēta

Akmens masas āra tenisa galdu izvietošana labiekārtotajās atpūtas vietās

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā.

Gājējiem, riteņbraucējiem, māmiņām ar ratiņiem izveidot iespēju nokļūt no krustojuma Kalnu ielā ( Kalnu ielas puses)
līdz tuvākajai gājēju pārejai. ( pie Purva/ Rīgas ielas krustojuma). Izveidot gājēju ceļu Rīgas ielas labajā pusē no Kalnu
ielas virzienā uz Rīgu.
Atbilde:
Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju un velo infrastruktūru.
Ņemot vērā, ka Rīgas iela ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts
ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.
Izveidot regulāru mikroautobusu satiksmi starp novada lielākajām teritorijām Baložu pilsēta - Kekava.

Baložu pilsēta

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība nenodrošina sabiedrikā transporta pārvadājumus, tādēļ aicinām izmantot esošo sabiedriskā transporta tīklu.

Turpināt Titurgas ezera apkārtnes labiekārtošanu, izveidojot laipu taku apkārt visam ezeram.Atbilde:Pie Titurgas ezera ir
veikti labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā plānota pakāpeniska
teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Baložu pilsēta

Baložos, Medema ielā salabot apgaismojumu, daudzas lampiņas nepārtraukti mirgo,
kā arī salabot ātruma ierobežojošas ceļa barjeras.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Ņemts vērā. Tiks apsekots un novērsts.
Pašvaldība pēc ziemas sezonas, iestājoties atbilstošiem laiksapstākļiem, apseko visu transporta infrastruktūru un veic
nepieciešamos uzlabojumus.

Mūlkalna kāpas sakopšana un izveidošana par apskates objektu. Ar iespēju atjaunot skatu torni.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā.

Ierīkot apstādījumus laukumos pie pieturas Rīgas un Purva ielas krustojumā un netālu esošā stāvlaukuma.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Konkrētajā teritorijā nākamajā gadā nav plānota apstādījumu ierīkošana.

Sakārtot un labiekārtot (piem., uzstādīt vingrošanas aprīkojumu, ierīkot futbola/basketbola laukumu, skeitparku u.c.
varianti) stadionu pie Baložu vidusskolas.
Vismaz nodrošināt normālu pārklājumu.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
Beidzot uzcelt :
1.Baseinu .
2.Skeitparku!

Baložu pilsēta

Atbildes:
1. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
2. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.
Baseins. Noasfaltēta Rudens iela Baložos. Apjomīgs bērnu laukums dažādiem vecumiem.
Labiekārtota (ar bērnu ratiem izbraucama) taka apkārt Titurgas ezeram.
Atbildes:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Pašvaldība veic Rudens ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi un bērnu rotaļu
laukumi.
Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.

Baložu pilsēta

Baseins noteikti ir viena no svarīgākajām prioritātēm. Ļoti sasāpējis ir jautājums, kā no rīta tikt uz Jelgavas šosejas sabiedriskais transports neiet (vai kaut kāds iet, mistiskos laikos, ļoti reti), bet ar kājām šo posmu veikt ir ārprātīgi
bīstami, jo lielākajā daļa nav gājēju ceļa. Zinu, ka Medemciems nav Ķekavas novads, bet jūsu novada iedzīvotāji tērē laiku
un naudu, lai tiktu uz transportu caur centru, kamēr to varētu darīt arī braucot/ejot caur medemciemu. Uzsāciet virzīt kaut
kādu kustību šajā jautājumā. Sāp sirds arī par netīrību mežā aiz skolas. Nekad neesmu redzējusi, ka kāds tur vāktu vai kā
citādi centos rūpēties par tīrību. Katra pastaiga beidzas ar pilnu maisu gružu. Dažreiz vienkārši rokas nolaižas vai nav
spēka savākt. Ļoti daudz atkritumu ir tieši aiz skolas stāvvietas. Atkritumu tvertnes pie ieejām mežā (ar vāku, stabilas,
regulāri izvāktas!!!), talkas, skolēnu izglītošana. Tā ir vienīgā vieta, kur doties zaļā un klusā pastaigā- rūpējaties, lai tā tas
arī paliek un uzturat to.Atbildes:1. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.2.
Pašvaldība nenodrošina sabiedrikā transporta pārvadājumus, tādēļ aicinām izmantot esošo sabiedriskā transporta tīklu.
Ķekavas novada pašvaldība, uzrunās Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" pārstāvjus jautājumā par 23.autobusa
maršruta pagarināšanu.3. Baložu pilsētā atkritumu savākšanu nodrošina Baložu komunālā saimniecība, nepieciešamības
gadījumā tiek uzstādītas jaunas atkritumu urnas.

Baložu pilsēta

Ļoti gaidam skolas stadionu un basseinu

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Skeitparks Titurgā un Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera, pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām,
secīgi tiks attīstītas citas vietas.

Sporta laukums
Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Baložu pilsēta

Sporta laukums, publiska sporta zāle, volejbola laukums.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Izbūvēt jaunajam basketbola laukumam Tirurgā apgaismojumu,
jo, ņemot vērā, ka pēc plkst 16:00 jau ir tumšs, šobrīd laukums ir izmantojams tikai vasarā.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Tiek plānots būvniecības sezonā izbūvēt laukuma apgaismojumu.

Sataisīt satiksmi, kas savienotu Baložu pilsētu un Medemciemu.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība nenodrošina sabiedrikā transporta pārvadājumus, tādēļ aicinām izmantot esošo sabiedriskā transporta tīklu.
Ķekavas novada pašvaldība, uzrunās Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" pārstāvjus jautājumā par 23.autobusa
maršruta pagarināšanu.

Minifutbola laukuma ar mīksto segumu ierīkošana TiturgāAtbilde:Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu
pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums
Baložu pilsētā, tai skaitā sporta infrastruktūras objektu uzstādīšana. Segumi tiek uzstādīti atbilstoši izstrādātajiem
projektiem un normatīvo aktu prasībām.

Baložu pilsēta

Minifutbola laukums Titurgā
Ietve un apgaismojums Lakstīgalu ielā (no Gāzes ielas līdz picērijai)
Multifunkcionāls bērnu spēļu laukums Titurgā (bērnu daudz, nodrošinājums niecīgs)
Normāls skolas stadions Baložos
Peldbaseins Baložos

Baložu pilsēta

Atbildes:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumu, bērnu rotaļu
laukumu un sporta infrastruktūras objektu uzstādīšana.
Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju infrastruktūru.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī

stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

BASEINS Baložos!

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Būtu ļoti jauki, ja Baložos, teiksim pie Kultūras nama, ierīkotu ielas/āra trenažierus.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā. Nākamajā gadā Medema parkā plānota teritorijas
labiekārtošana, tai skaitā āra trenažieru uzstādīšana.

Atjaunot Baložu vidusskolai stadionu

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Nepieciešams atbalsts Smilšu ielas 9 rotaļu laukuma atjaunošanai.
Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Baložu pilsēta

Jāatjauno gājēju ceļš no Mego līdz Policijai

Baložu pilsēta

Atbilde:
Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju un velo infrastruktūru.

Bērnu laukumi Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Baseins Baložos Atbilde:Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baložu pilsēta

Ietve līdz Skolas ielas galam

Baložu pilsēta

Atbilde:
Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju infrastruktūru.

Stadions pie Baložu vidusskolas
Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Baložu pilsēta

Baložu vidusskolas aktu zāles remonts

Baložu pilsēta

Atbilde:
Skolas vadība to plāno, bet pie šī jautājuma atgriezīsies pēc tam, kad būs izbūvēts jaunais skolas korposs.

Pastaigu taka Baložu mežā ar atkritumu urnām un soliņiem

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā pastaigu taku iekārtošana.

Sveiki!Titurgas,Baložu apgabalam ,noteikti vajag Jauniešu centru ar zālēm,kur uzspēlēt komandu spēles,bet ar gumijoto
klājumu.
Un tajā arī ,galda tenisa vai novusa teritorijas.
Kupls skaits iedzīvotāju dzīvo Titurgā,kāpēc lai neizveidotu centru,kur puikām un meitenēm veikt aktīvas sporta
darbības.
Katrai Pašvaldībai tas ir primārais,nodrošināt jaunos iedzīvotājus ,ar kustīgu veidu,lai ceļ imunitāti!
Vēl,Titurgas ielas ir pārbāztas ar auto,var iedalīt zemes strēmeles,lai šos auto būtu kur sabīdīt vienuviet,nelielos
stāvlaukumos.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Šogad Titurgā ir izbūvēts strītbola laukums. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem,
pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā.
Baložos kā prioritāri sakārtojamas ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit
būvdarbi. Pēc šo objektu būvdarbu pabeigšanas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks atjaunotas citas pašvaldības
īpašumā esošās ielas, tai skaitā autostāvvietu izbūve ielu pārbūves projektu ietvaros.
1) brīvajās załās zonas vietās daudzdzīvokłu iedzīvotāju individuālās dobes (dizainiskas) kurās dzīvokłu īpašnieki var
iekopt nelielu garšaugu vsi tomātu dobi.
2) “Izveidot” Komunālo vistu kūtiñas
Atbilde:
Jautājumi nav skatāmi budžeta sagatavošanas ietvaros, bet nosakāmi teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.

Baložu pilsēta

Baseins

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Atpūtas parks,līdzīgi kā LucavsalaAtbilde:Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc
kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā aktīvās
atpūtas laukumi.

Baložu pilsēta

1. Bērnudārzu Titurgā
2. Baseinu Baložos
3. Pastaigu taku/laipu apkārt Titurgas ezeram ar soliņiem atpūtai, kuru var izmantot gan gājēji, gan riteņbraucēji, gan
pastaigājoties ar bērnu ratiņiem
4. ielas apgaismojumu Titurgas ielā no Uzvaras prospekta līdz Titurgas ezeram
5. rotaļu laukumu pie ezera Titurgas pludmalē
6. ielas apgaismojumu Uzvaras prospektā (no Ezeriņu ielas uz veco Baložu pusi) un Ezera ielā (gar mežu), lai tumšajā
laikā var droši nokļūt ar kājām/velo no Titurgas uz vecajiem Baložiem.
7. gājēju pāreju pār A7 pie Maxi Picas

Baložu pilsēta

Atbildes:
1. Šobrīd norit plānošanas dokumentu izstrāde, lai realizētu bērnudārzu ̴ 250 bērniem Baložu ielā 33, Titurgā. Aicinām
sekot līdzi informācijai pašvaldības informācijas kanālos.
2. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
3./5. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā. Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
4./6. Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši
budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju infrastruktūru.
7. Ņemot vērā, ka autoceļš A7 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas
valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem. Atbilstoši
pašvaldībai pieejamajai informācijai, norādītajā vietā gājēju pāreju nav plānots realizēt.
Baložos (nevis Titurgā) bērniem sporta laukumus (futbols, basketbols, volejbols).
Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Baložu pilsēta

Ir nepieciešams turpināt labiekārtot teritoriju ap Titurgas ezeru!
- taka (kā Ķemeru purvam) ap ezeru, lai būtu ērti staigāt ar draugiem / suni
- vairāk galdi un mangali, abās pusēs
- vairāk miskastes
Arī nepieciešams kārtīgs ceļš ar veloceliņu uz ezeru no Titurgas/lapenieku puses.
Gribas arī lai būtu uztaisītas vairāk miskastes, gan parastās, gan priekš suņu mēsliem. Cilvēki ir gatavi dzīvot sakoptā
vidē, bet nav kur izmest atkritumus.
Dzīvoju Cālīšpurva iela 27, vēlētos sporta laukumu tuvāk nekā parkā pie pasta. Parastās bāzes lietas.

Baložu pilsēta

Atbildes:
1. Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā
plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
2. Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju un velo infrastruktūru.
3. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā sporta infrastruktūras objektu uzstādīšana.
Peldbaseins un bērnu pulciņi

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Informācija nodota kultūras namu vadītājiem, aicinām sazināties ar kultūras nama vadību. (Kultūras namos tiek
nodrošināti pašvaldības apmaksāti un maksas pulciņi dažādiem vecumiem. Parādoties pieprasījumam, kultūras nama
vadība izskata jautājumu par pulciņu paplašināšanu un plašāku piedāvājumu).
Baseina uzbūve

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Vecajos Baložos basketbola un futbola laukums
Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Baložu pilsēta

Suņu laukums pie Titurgas ezera

Baložu pilsēta

Atbilde:
Atbilstoši budžetam, pašvaldība izskatīs iespēju izvietot labiekārtojumu, kas saistīts ar dzīvnieku pastaigu vietu
ierīkošanu atbilstoši Labiekārtošanas plānam.

Bērnu laukumus, apgaismojumu Titurgā, celiņu lai no pieturas Titurga varētu iet normāli mājas... Atbilde:Pašvaldība ir
izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks
turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.Šobrīd norit Uzvaras prospekta un
Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un
atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju infrastruktūru.

Baložu pilsēta

Sporta laukumi, stadions pie Baložu vidusskolasun vairāk apgaismojuma Titurgā un Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju infrastruktūru.
Skola, veloceliņš apkārt ezeram, bērnu laukumi, skeitparks

Baložu pilsēta

Atbildes:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.
Nākamajā gadā plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.
Skeitparks Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera.

1) Minifutbola laukuma ar mīksto segumu ierīkošana Titurgā.
2) Bērnu laukumu aprīkošana ar mīksto segumu.
3) Ietvju nomaiņa pagalmā pie Uzvaras pr. 1a (daļā, kas nav ieplānota strūklaku baseinu rekonstrukcijas projektā).
4) Apgaismojuma atjaunošana Uzvaras pr. 1a pagalmā.
5) Asfalta seguma nomaiņa Kr. Baronā ielā, Titurgas ielā. Apgaismojuma pārbūve.
6) Ietvju remonts Titurgā.
7) Apgaismojuma izveidošana visā Zaļās ielas garumā.
8) Izveidot Titurgā mūsdienīgu jauniešu centru.

Titurga

Atbildes:
1. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Baložu pilsētā, tai skaitā sporta infrastruktūras objektu uzstādīšana.
2. Segumi tiek uzstādīti atbilstoši izstrādātajiem projektiem un normatīvo aktu prasībām.
3./4./5./6./7. Šobrīd norit Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielas pārbūves realizācija. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši
budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas un iekšpagalmi, tai skaitā, uzlabojot gājēju
infrastruktūru.
8. Jauniešu centra aktivitātēm tiek izmantotas Baložu vidusskolas telpas, ņemot vērā brīvo telpu ierobežoto skaitu.
Baseins Baložos

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.

Baseins Baložos. Atjaunot stadionu pie Baložu vsk.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Labiekārtot Baložu vidusskolas stadionu
Atbilde:
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā.

Baložu pilsēta

Lūdzu uzraksti savu ierosinājumu Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetam!

Lūdzu atzīmē teritoriju, uz kuru
attiecas Tavs priekšlikums!

Vecu ceļu sakārtošana Ķekavas parkā!
Video novērošanas kamēru uzstādīšana Ķekavas parkā,kur tas vēl nav izdarīts.

Ķekava

Atbilde:
Realizējot Ķekavas parka projektu, atbilstoši budžeta iespējam, plānots sakārtot taciņu tīklu parkā.
Nākamajā gadā ir plānots paplašināt videonovērošanas tīklu Ķekavas parkā.

Mazās Senču ielas asfaltēšana un apgaismojums izveide.

Ķekava

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.

1. Paredzēt brīvpusdienas visiem skolēniem, ne tikai līdz 7.klasei un īpašas kategorijas bērniem (daudzbērnu, mazturīgie
utt.).
2. Risināt jautājumu ar apgaismojumu pie autobusa pieturām uz ceļa A7, kā tas izdarīts pie Alejām.
3. Risināt jautājumu par ceļu greiderēšanu Krogsilā un pārejās teritorijās.
4. Uzraudzībai latvāņu apkarošanā.
Atbildes:
1. 2021.gada pirmajā pusē nav plānots pārskatīt līdzfinansējumu brīvpusdienām un grupas, kurām tās piešķirt.
2. Apgaismojuma izbūve pieturās tiks realizēta atbilstoši budžeta iespējām.
3. Ceļu uzturēšana, tai skaitā greiderēšana, tiek veikta atbilstoši ceļu klasēm (ar informāciju var iepazīties pašvaldības
mājaslapas sadaļā "Attīstība" - "Ceļi" https://kekava.lv/pub/index.php?id=2269)
4. Par latvāņu izplatības apkarošanu ir pieņemti pašvaldības saistošie noteikumi
(https://kekava.lv/uploads/filedir/plnskonsolidtsts2019decembris.pdf).

Ķekava

1. Veloceļš no Ķekavas līdz Katlakalnam, iekļaujot ceļu arī gājējiem, lai varētu no Vimbukroga un Loreķu lauka ar kājām
ērti nokļūt līdz Lībai vai parkam.
2. Skaņas siena uz A7 no pagrieziena uz Ziemeļu ielu līdz Lībai. Motocikli un kravas mašīnas rada lielu troksni un daudz
privātmājas ir tuvu ceļam.
3. Noasfaltēt Mazo Senču ielu un salikt gulošos policistus. Šo ielu dienā izmanto daudz vieglās mašīnas, bieži veidojas
bedres un sausā laikā tiek pieputekļotas apkārtējās mājas kā arī tiek pārsniegts atļautais ātrums.
4. Izveidot ērtu piekļuvi pie Sausās Daugavas Vimbukrogā kā arī iekārtot pastaigu taku gar šo vietu.

Ķekava

Atbildes:
1. Veloceliņa projekts ir izstrādes stadijā.
2. Trokšņa sienas izbūve nav prioritārs pašvaldības objekts. Trokšņu izplatības teritorija gar autoceļiem A7 un A5 tiks
iestrādāta jaunajā Ķekavas novada teritorijas plānojumā, lai informētu iedzīvotājus par trokšņu izplatību.
3. 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.
4. Šobrīd norit teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, lai atrisinātu piekļuves vietas Daugavai Vimbukroga
teritorijā.
Izveidot trenažieru zāli Ķekavas Sākumskolas sporta kompleksā.

Ķekava

Atbilde:
Telpu izmantošana ir telpu apsaimniekotāja kompetencē. Savukārt, telpas funkcijas maiņa ir konkrētās iestādes pārziņā.

Lūdzu rast finansējumu un atjaunot pieeju pie ūdens, atjaunojot pludmali Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja
galā pie Bērmantes.

Ķekava

Atbilde:Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Piekļuvi pludmalei pie Bērzmentes
Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Ķekava

Noasfaltēt braucamo daļu starp māju Ķekava, Gaismas 19/3 un 19/7. Asfalts ir pavirši aizlāpīts !
Slapjā laikā nav iespējams izkāpt no auto .
Ielikt kodu durvis 19/3 mājā visās kāpņutelpās
Pārdomāt par auto stāvvietas paplašinăjumu pie Gaismas 19/ 3 māja, lai no rītien nerodas sastrēgumi pie bērnudarza.
Atbildes:
1. Virsmas seguma uzlabošana ir veikta 2020.gadā.
2. Ar jautājumu par kodu durvju uzstādīšanu jāvēršas pie ēkas apsaimniekotāja.
3. Satiksmes plūsmas organizācijas risinājumi tiks izskatīti kontekstā ar bērnudārza paplašināšanu.
Lūgums atjaunot pieeju pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā (pie Bērzmentes)

Ķekava

Ķekava

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Liels lūgums palielināt pabalstu bērniem ar 1. tipa cukura diabētu (piešķirta invaliditāte) .
Ikmēneša cukura monitoringa izmaksas ir 120 eur. Šobrīd saņemam no pagatsa 250e gadā, bet tas pietiek tikai 2 mēnešu
sistēmām.

Ķekava

Atbilde:
2021.gada pirmajā pusē nav plānots pārskatīt finansējumu konkrētajam mērķim.

Daugmales pludmales atjanošana un piebraucama ceļa atjaunošana

Ķekava

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Izveidot ērtu autostāvvietu pie PII Ieviņa.
Atbilde:
Satiksmes plūsmas organizācijas risinājumi tiks izskatīti kontekstā ar bērnudārza paplašināšanu.

Ķekava

Lūdzu atjaunot piekļuvi pludmalei HES dambja galā, Daugmales pusē.
Iepriekš piekļuve bija iespējama braucot no Bērzmentes gar HES dambja malu, pa grantēto ceļu, bet šobrīt šis
piebraucamais ceļš ir slēgts.

Ķekava

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Atjaunot pludmali pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā( pie Bērzmentes)Atbilde:Pašvaldība veic
pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Ķekava

Izveidot vienvirziena kustību pār tiltam, kas ved no 14. Mājas Gaismas ielā 19 uz 10. Māju.
Kaut vai agrās rīta stundās, vai darba dienās noteiktos laika posmos.

Ķekava

Atbilde:
Jautājums nav skatāms budžeta sagatavošanas ietvaros.

Atjaunot pieeju pludmalei pie Daugavas Rīgas HES dambja galā pie Bērzmentes: izveidot iebraukšanas un publiskas
stāvvietas
iespējas gar ceļu, kurš nāk pie dambja no P85 šosejas (patlaban nobloķēts ar noslēgtu barjeru).

Ķekava

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Kompensēt, kaut vai daļēji, PII ēdināšanas pakalppjumus.
Atbilde:
Pirmsskolas obligātās izglītības posmā daļēji tiek kompensēts daudzbērnu ģimeņu bērniem. 2021.gada pirmajā pusē nav
plānots pārskatīt līdzfinansējumu brīvpusdienām un grupas, kurām tās piešķirt.

Ķekava

Nepieciešams noasfaltēt Druvas un Kuršu ielas

Ķekava

Atbilde:
Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas teritorijas Ķekavā
ir daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, kur tiek veikta iekšpagalmu segumu atjaunošana. Pēc to realizācijas, atbilstoši
budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas.

Ķekavas ciemata ielu apgaismošana

Ķekava

Atbilde:
Esošā apgaismojuma tīkla pakāpeniska paplašināšana plānota Gaismas ielas dauddzīvokļu māju iekšpagalmos.

Droša gājēju pāreja Gaismas ielā, pārejot ceļam uz Sporta klubu Buras.

Ķekava

Atbilde:
Ņemot vērā, ka Gaismas iela (autoceļš V6) ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, 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.
Pašvaldība izskata iespēju piesaistīt finansējumu no ES vai citiem fondiem gājēju infrastruktūras uzlabošanas projektu
realizēšanai.
LŪDZU SAKARTOJIET TĀ, LAI VISIEM IR VIETA PIE DARZINA "IEVIŅA" JO PAŠREIZEJA SITUACIJA AR PASVALDIBAS
POLICIJAS KVITINAM IR LOTI SKUMJA....
MAV KUR MASINU LIKT, UN RINĶOT ENTOS APĻUS LAI ATRASTU VIETU IR ĻOTI NEFORŠI.
PALDIES, CERAMS KA KKAS UZLABOSIES.

Ķekava

Atbilde:
Satiksmes plūsmas organizācijas risinājumi tiks izskatīti kontekstā ar bērnudārza paplašināšanu.
Izbūvēt ietvi un gājēju pāreju pār a/c Ķekava - Plakanciems Gaismas ielas un "fabrikas" ceļa krustojumāAtbilde:Ņemot
vērā, ka Gaismas iela (autoceļš V6) ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, 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.Pašvaldība izskata iespēju piesaistīt finansējumu no ES vai citiem fondiem gājēju
infrastruktūras uzlabošanas projektu realizēšanai.

Ķekava

Stāvlaukuma paplašināšana iepretim kultūras namam Ķekavā

Ķekava

Atbilde:
Stāvvietas paplasīšana atbilstoši budžeta iespējām pēc prioritāro objektu izbūves.

Bērnu laukumiņā Ķekavā ierīkot atsevišķu rotaļu zonu 1,5-3 gadīgiem bērniem

Ķekava

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Atjaunot gājēju tiltiņa segumu un papildināt margas tiltiņam no bērnu laukumiņa uz Dienvidu ielu Ķekavā

Ķekava

Atbilde:
Iestājoties atbilstošiem laiksapstākļiem, gājēju tiltiņam tiks veikta seguma un margu remonts.

Izbūvēt koka laipu paralēli Ķekavas upei no tiltiņa pie gāzes vada līdz peldvietai Dambītis Ķekavā

Ķekava

Atbilde:
Priekšlikums skar privātīpašumā esošus nekustamo īpašumus.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Ķekavā.

Nākotnes ielā pie ietves ik pa 200-300 m ierīkot soliņus
Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Ķekavā.

Ķekava

Ķekavas ūdenstorni atvērt brīvi apskatāmu tūristiem

Ķekava

Atbilde:
Ūdenstornis Odukalnā ir SIA "Ķekavas nami" īpašumā (infrastruktūras objekts). Šobrīd nav plānots tā iekštelpas padarīt
publiski pieejamas.

Atcelt Ķekavas muzeja ieejas maksu

Ķekava

Atbilde:
Ieejas maksu muzejā nav plānots atcelt, jo ieņēmumi no ieejas maksas tiek novirzīti muzeja uzturēšanai.

Lūdzu izbūvēt apgaismojumu pie trenažieriem, kuri atrodas Ķekavā bērnu laukumā (lejiņā pie upes Ķekaviņa ).Atbilde:Šī
gada budžetā nav plānota konkrētās teritorijas apsgaismošana. Esošā apgaismojuma tīkla pakāpeniska paplašināšana
plānota Gaismas ielas dauddzīvokļu māju iekšpagalmos.

Ķekava

Nepieciešams ierīkot gājēju aizsargājošas barjeras ietvei pa Rīgas ielu, no Baznīcas 200m virzienā uz Kalnakrogu.

Ķekava

Atbilde:
Ņemot vērā, ka Rīgas iela ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts
ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.

Vēlams ierīkot gājēju ietvi no Baznīcas uz Maximas luksaforu, šosejas Baznīcas pusē.
Un ierīkot gājēju celiņu caur tilta apakšai, lai tas savienotos ar parka celiņu kompleksu.
Atbilde:
Ņemot vērā, ka Rīgas iela ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts
ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.
Realizējot Ķekavas parka projektu, atbilstoši budžeta iespējam, plānots sakārtot taciņu tīklu parkā, tai skaitā parka
savienojumu zem tilta.

Ķekava

Būtu jauki, ka pie daudzdzīvokļa māju ieejas (kāpņu telpas) uzstādītu velisopēdu statīvu (ne zemāk par 84cm) .

Ķekava

Atbilde:
Jautājums nav skatāms budžeta sagatavošanas ietvaros.
Aicinām vērsties pie ēkas apsaimniekotāja.

Pagaidu veloceliņs Ķekava -Rīga

Ķekava

Atbilde:
Veloceliņa projekts ir izstrādes stadijā. Savienojošā posma izbūve plānota šajā sezonā, pārējā posmā ielu uzturēšana tiks
veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Apgaismojuma ierīkošana pie gājēju tiltiņa Nākotnes ielas 36 (14 mājas) pagalmā (no tiltiņa līdz iekšpagalma braucamajai
zonai).
Šobrīd uzstādītais apgaismojums izgaismo tikai taciņu kreisajā pusē, bet taciņa labajā pusē (ko izmato ievērojami vairāk)
ir pilnīgā tumsā, tuklāt ar izšķobījušos bruģi, kas apdraud iedzīvotāju veselību un drošību

Ķekava

Atbilde:
Esošā apgaismojuma tīkla pakāpeniska paplašināšana plānota dauddzīvokļu māju iekšpagalmos, tai skaitā arī konkrētajā
iekšpagalmā.
Tieši pašā Ķekavā ierīkot labu peldvietu bērniem. Būtu jauki ābeļ dārza vietā ietīkot lielu bērnu laukumu.
Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Tiks labiekārtotas esošās atpūtas vietas pie ūdens, jaunu atpūtas vietu veidošana Ķekavas upē nav plānota.

Ķekava

1)

Pats pirmais un svarīgākais ir jauna bērnu dārza būvniecība Ķekavas pilsētā.2) Infrastruktūras sakārtošana,
piemēram, uz Ziemeļu ielas nav pat gājēju celiņa vai vismaz velo celiņa. Tāpat uz Rīgu nevar aizbraukt ar riteni.
Nav veloceliņa.3) ceļu segumu sakārtošana Ķekavas pilsētā, visur ir grants ceļi.

Ķekava

Atbildes:1. Šobrīd noris pirmsskolas izglītības iestādes "Ieviņa" paplašināšana. Jaunu pirmsskolas izglītības
iestāžu būvniecība notiek atbilstoši izglītības stratēģijai. 2021.gadā paredzēta PII "Ieviņa" paplašināšana un jauna
bērnudārza projektēšana Titurgā. 2. Veloceliņa projekts ir izstrādes stadijā. 3. Pašvaldība veic ielu uzturēšanas
darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas teritorijas Ķekavā ir daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmi, kur tiek veikta iekšpagalmu segumu atjaunošana. Pēc to realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām,
secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas.

Sakārtot ielu stāvokli Loreķu laukā.
Svarīgākā iela būtu iela no A7 šosejas līdz Mazajai Senču ielai (nosaukums nav saprotams,pēc Google maps- Nāras
iela).Šai ielai ir nepieciešams arī apgaismojums, lai dienas tumšajā laikā būtu droši nokļūt mājās kā bērniem tā arī
pieaugušajiem.

Ķekava

Atbilde:
Atsevišķas ielas Loreķu lauka teritorijā jaunā Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir noteiktas kā
"Pašvaldības nozīmes ceļš, iela". Pēc jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, atbilstoši budžeta iespējām tiks veikta
šo ielu uzturēšana un uzlabošana.
Izveidot jaunu komandu daudzdzīvokļu māju siltināšanas veicināšanai

Ķekava

Atbilde:
Jautājums nav skatāms budžeta sagatavošanas ietvaros.

Apgaismošanas uzlabošana Ķekavā
Atbilde:
Esošā apgaismojuma tīkla pakāpeniska paplašināšana plānota Gaismas ielas dauddzīvokļu māju iekšpagalmos.

Ķekava

Lūdzu uzraksti savu ierosinājumu
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetam!

Lūdzu atzīmē teritoriju, uz
kuru attiecas Tavs priekšlikums!

Pilnībā no jauna izveidot Daugmales sporta laukumu, ar dažāda veida sporta ierīcēm, dažādiem vecumiem,pilnībā
nokomplektētu ar vingrošanas stieņiem, tāllekšanas celiņu, volejbola laukumu, skrejceliņiem, tribīnēm.

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā sporta infrastruktūras objektu izveidošana.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm,ne tikai tām ģimenēm, kurām ir trūcīgs, vai maznodrošināts statuss.
Arī brīvpusdienas skolēniem līdz 12klasei,un bērnam dārziņā.

Daugmales pagasts

Atbilde:
2021.gada pirmajā pusē nav plānots pārskatīt līdzfinansējumu brīvpusdienām un grupas, kurām tās piešķirt.

Lūdzu paredzēt līdzekļus un izstrādāt būvprojektu gājēju/velo celiņa izbūvei gar P85 šoseju posmā DzintariDaugmaleAtbilde:Pašvaldība 2021.gadā plāno uzsāk veloceliņa projektēšanu (būvprojekta minimālajā sastāvā
sagatavošanu) posmos Daugmales centrs-Bēgļu ceļš un Daugmales centrs - Vedmeru ceļš.

Daugmales pagasts

Lūgums atjaunot pieeju pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā (pie Bērzmentes).

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Daugmales stadions

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā sporta infrastruktūras objektu izveidošana.

Atjaunot pieeju pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā (pie Bērzmentes).

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Atvērt pludmali Daugavas krastā Daugmalē, kura tika aizvērta apmēram pirms 10 gadiem.

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Atjaunot piekļuvi pludmalei Daugavas krastā Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Saremontēt ceļus Daugmales daudzīvokļu māju pagalmos
Atbilde:
Šī gada budžeta projektā ir plānota iekšpagalmu segumu atjaunošana.

Daugmales pagasts

Jāatjauno pieeja Pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā (pie Bērzmentes)

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Lūdzu atjaunot piekļuvi Daugavai pie HES Daugmales pusē, kur tā iepriekš ir bijusi.Atbilde:Pašvaldība veic pārrunas ar
privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Daugmales pagasts

Atjaunot pieeju pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā (pie Bērzmentes)

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Lūdzu nodrošināt iespēju no rītiem Daugmales bērniem ar skolas autobusu nokļūt Ķekavas skolās.
Atbilde:
Autobusu maršruti tiks pārskatīti pirms 2021./2022. mācību gada sākuma.

Daugmales pagasts

Lūdzu:
1. atjaunot pludmali pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā, pie Bērzmentes;
2. padarīt pieejamāku pludmali Daugmalē, Senču Svētkalniņa pakājē, atbrīvojoties no "Buližņiku" krāvuma. Šobrīd nav
normāles piekļuves ūdenim peldēt gribētajiem. Ir saprotams, ka bija jāstiprina krasts, bet kāpēc bija jānober buližņiki arī
tajā vietā kur atpūtnieki iet peldēties???? Lūdzu, tos aizvākt.

Daugmales pagasts

Atbildes:
1. Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.
2. Krastu stiprināšanu veic AS "Latvenergo". Akmeņi ir uzbērti, lai nostiprinātu krastu (mazinātu krasta eroziju), jo
ūdenslīmeņa svārstību rezultātā smiltis tiek aizskalotas.

Lūgums atjaunot pieeju pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā (pie Bērzmentes)

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Lūgums atjaunot piekļuvi pludmalei pie Daugavas, Daugmales pusē, Rīgas HES dambja galā, pie Bērzmentes.

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Atjaunot pieeju pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā pie Bērzmentes
Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Daugmales pagasts

Atjaunot piekļuvi pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā pie BērzmentesAtbilde:Pašvaldība
veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Daugmales pagasts

Lūgums atjaunot pieeju pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā (pie Bērzmentes)

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Lai atkal tiktu atjaunota pieeja pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā (pie Bērzmentes).

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Atjaunot pieeju pludmalei pie Daugavas Daugmales pagastá Rigas HES dambja galā

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Atjaunot piekļuvi pludmalei Daugavas krastā Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā
Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Daugmales pagasts

Lūdzu atjaunot pieeju pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā (pie Bērzmentes)

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Nodrošināt skolēnu autobusa maršrutu Daugmales pagastā dzīvojošajiem bērniem nokļūšanai skolās Ķekavā no rīta.

Daugmales pagasts

Atbilde:
Autobusu maršruti tiks pārskatīti pirms 2021./2022. mācību gada sākuma.

Atjaunota pieeja pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā (pie Bērzmentes).

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Izbuvēt veloceliņu no Ķekavas līdz Daugmale

Daugmales pagasts

Atbilde:Pašvaldība 2021.gadā plāno uzsāk veloceliņa projektēšanu (būvprojekta minimālajā sastāvā sagatavošanu)
posmos Daugmales centrs-Bēgļu ceļš un Daugmales centrs - Vedmeru ceļš.

Siltumnīcu ceļa
1) apgaismojums
2) asfalta segums
Atbilde:
Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas teritorijas
Daugmalē ir daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, kur tiks veikta iekšpagalmu segumu atjaunošana. Pēc to realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas.

Daugmales pagasts

Apgaismojuma ierīkošana/izbūve Siltumnīcu ceļā posmā no autoceļa P85 līdz apdzīvotai vietai Daugmales pag."Egles"

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas teritorijas
Daugmalē ir daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, kur tiks veikta iekšpagalmu segumu atjaunošana. Pēc to realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas.

Daugmalē nomainīt ielu apgaismojumu uz LED

Daugmales pagasts

Atbilde:
Prioritāte ir ielu apgaismojuma veidošana teritorijās, kur tā nav. Nomaiņa uz energoefektīvu apgaismojumu varētu tikt
skatīta Eiropas fondu projektu ietvaros.

Jaunas, apjumtas pieturas uzstādīšana VISĀS sabiedriskā transporta pieturās Daugmalē

Daugmales pagasts

Atbilde:
2020.gadā ir noslēgts līgums par būvdarbiem gājēju pārejai krustojumā ar ceļu uz skolu un pieturvietas labiekārtošanai.
Pēc minētā projekta realizācijas pašvaldība turpinās pārrunas ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem par pārējo
pieturvietu uzlabošanu.

Asfaltēt Siltumnīcu ceļu Daugmalē.

Daugmales pagasts

Atbilde:
Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas teritorijas
Daugmalē ir daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, kur tiks veikta iekšpagalmu segumu atjaunošana. Pēc to realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas.

Lūdzu uzraksti savu ierosinājumu
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetam!

Lūdzu atzīmē teritoriju, uz
kuru attiecas Tavs priekšlikums!

Nepieciešams renovēt un siltināt Valdlauči 7 , Valdlaučos dzīvojamo ēku.
Tās vizuālais un funkcionālais stāvoklis drīz būs kritisks. Plaisas kāpņu telpu sienās, ārējais korpuss degradējošs gan
tehniski gan vizuāli.

Valdlauči

Atbilde:
Jautājumā par ēkas siltināšanu aicinām vērsties pie ēkas apsaimniekotāja.
Pašvaldībā ir noteikta kārtība, kādā piešķir līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās
(https://kekava.lv/pub/index.php?id=1963&gid=97&lid=8867).
Kvalitatīvi jāsalabo asfalta segums Valdlauču ciemā.Atbilde:Valdlaučos tiek veikti ielu un iekšpagalmu infrastruktūras
uzlabošanas darbi, kas atbilstoši budžeta iespējām pakāpeniski tiks turpināti 2021.gadā.

Valdlauči

Uzsākt ēku vai ēku gala fasāžu un bēniņu siltināšanu.

Valdlauči

Atbilde:
Jautājumā par ēkas siltināšanu aicinām vērsties pie ēkas apsaimniekotāja.
Pašvaldībā ir noteikta kārtība, kādā piešķir līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās
(https://kekava.lv/pub/index.php?id=1963&gid=97&lid=8867).

"Valdlauči 8" ēkas renovācija

Valdlauči

Atbilde:
Jautājumā par ēkas renovāciju aicinām vērsties pie ēkas apsaimniekotāja.
Pašvaldībā ir noteikta kārtība, kādā piešķir līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās
(https://kekava.lv/pub/index.php?id=1963&gid=97&lid=8867).

Nosiltināt mājas Valdlaučos (7 un 8 korpuss) sakārtot un izveidot stāvvietas pie Valdlauči 8 korpusa, aiz pagrieziena no
bērnudārza.
Atjaunot trenažierus pie sporta laukumā.
Atbildes:
1. Jautājumā par ēkas siltināšanu aicinām vērsties pie ēkas apsaimniekotāja. Pašvaldībā ir noteikta kārtība, kādā piešķir
līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās
(https://kekava.lv/pub/index.php?id=1963&gid=97&lid=8867).
2. Valdlaučos tiek veikti ielu un iekšpagalmu infrastruktūras uzlabošanas darbi, kas atbilstoši budžeta iespējām
pakāpeniski tiks turpināti 2021.gadā. Stāvvietas paplašināšanu konkrētās mājas galā uz pašvaldības īpašumā esošās
zemes fiziski nav iespējams realizēt.
3. Pašvaldība veiks teritorijas apsekošanu un iespēju robežās novērsīs nepilnības.

Valdlauči

Izveidot zemes miskastes daudzstāvu māju rajonos. Zemes miskastes, kur var šķirot atkritumus.
Noteikti sakārtot parkingu zonas pagalmos.

Valdlauči

Atbildes:
1. Valdlauču teritorijā šobrīd atkritumu šķirošanas iespēja ir nodrošināta. Teritorijas labiekārtošana ar jauniem šķiroto
atkritumu savākšanas punktiem, tiks skatīta izvērtējot budžeta iespējas.
2. Valdlaučos tiek veikti ielu un iekšpagalmu infrastruktūras uzlabošanas darbi, kas atbilstoši budžeta iespējām
pakāpeniski tiks turpināti 2021.gadā.
1) Vajadzētu nomainīt asfalta segumu ielām, kas iet gar Valdlauči 7 māju.
2) Paredzēt līdzekļus Valdlaucu daudzdzīvokļu māju renovācijai un aktīvi mudināt iedzīvotājus piedalīties šajos projektos

Valdlauči

Atbildes:
1. Valdlaučos tiek veikti ielu un iekšpagalmu infrastruktūras uzlabošanas darbi, kas atbilstoši budžeta iespējām
pakāpeniski tiks turpināti 2021.gadā.
2. Jautājumā par ēkas siltināšanu aicinām vērsties pie ēkas apsaimniekotāja. Pašvaldībā ir noteikta kārtība, kādā piešķir
līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās
(https://kekava.lv/pub/index.php?id=1963&gid=97&lid=8867).
Atjaunot Valdlauču sporta laukumus (pie SEB un pie izstāžu kompleksa "Rāmava").
1. Šobrīd basketbola laukums pie IK "Rāmava" ir ļoti bēdīgā paskatā. Tas ir morāli nokalpojis: asfalta segums nelīdzens,
laukuma ierobežojošās līnijas praktiski nav, laukumu norobežojoša sēta uz Gutta pusi nav. Kad laukumu atvēra pirms
vairāk nekā 20 gadiem nekas šeit nav mainījies, tikai nolietojies.
2. Sporta laukums pie SEB jau ir piedzīvojis modernizāciju, taču, tā kā tas ir ļoti noslogots, tad prasītos pēc
atjaunošanas.
--> Futbola laukumā līnijas ir padilušas vai to vispār vairs nav. Izvietot papildus miskastes, lai būtu kur izmest tukšās
ūdens pudeles.
--> Basketbola laukuma segums ir pārklājies ar melnzemi. Nav nekādas atdalošās joslas. Palielinās slīdamība un
samazinās komforts un vēlme šeit spēlēt. Pēc aktivitātēm rokas, apģērbs un inventārs ir netīrs.
--> Trenažieriem nepieciešams remonts. Lielās slodzes dēļ ir radies būtisks nolietojums kādēļ dažus nav iespējams vairs
lietot.
Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Valdlaučos. Pašvaldība veiks teritorijas apsekošanu un iespēju
robežās novērsīs nepilnības.
Atjaunot vai nomainīt tiltu pāri Olektes upei Valdlaučos.
Atbilde:
Pašvaldība veic teritorijas un tiltiņa apsekošanu un iespēju robežās novēršs nepilnības.

Valdlauči

Valdlauči

1) Plašākā mērogā iesaistīties ar līdzfinansējumu daudzdzīvoklu dzīvojamo ēku siltināšanas/rekonstrukcijas darbos. Tā
kā iedzīvotājiem pārsvarā trūkst informācijas par projektu gatavošanu un ES līdzeklu piesaistes, pašvaldība varētu rīkot
arī regionālas apspriešanas par šo jautājumu.2) Paredzēt līdzeklus jaunu autostāvvietu izveidei un zalo zonu
labiekārtošanai dzīvojamajos rajonos.3) Paplašināt velocelinu izbūvi starp Kekavas novada ciemiem.Atbildes:1.
Jautājumā par ēkas siltināšanu aicinām vērsties pie ēkas apsaimniekotāja. Pašvaldībā ir noteikta kārtība, kādā piešķir
līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās
(https://kekava.lv/pub/index.php?id=1963&gid=97&lid=8867).2. Valdlaučos tiek veikti ielu un iekšpagalmu infrastruktūras
uzlabošanas darbi, kas atbilstoši budžeta iespējām pakāpeniski tiks turpināti 2021.gadā.3. Šobrīd norit veloceliņa gar
autoceļu V2 (posmā no Valdlaučiem līdz Ziedonim) un veloceliņa Ķekava - Katlakalns projektēšana. Pēc projektu
realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks attīstīti citi projekti, kas saistīti ar gājēju un velo infrastruktūras
uzlabošanu.
Rekonsturēt FUTBOLA LAUKUMU

Valdlauči

Valdlauči

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums Valdlaučos. Teritorija tiks apsekota un iespēju robežās nepilnības
novērstas.

Atjaunot bērnu laukumiņu, izveidojot maziem bērniem paredzētas šūpoles pie 6.mājas.
Laukumiņš atrodas pretī Aibei.

Valdlauči

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Lūgums atjaunot automašīnu stāvvietu- ieliet jaunu asfalta segumu Valdlauči 1 mājas pagalmā!
Tāpat arī rast iespèju šīs mājas stāvvietas paplašināšanai!

Valdlauči

Atbilde:
Valdlaučos tiek veikti ielu un iekšpagalmu infrastruktūras uzlabošanas darbi, kas atbilstoši budžeta iespējām pakāpeniski
tiks turpināti 2021.gadā.

Celi un autostavvietas,bernulaukumi.
Atbilde:
Valdlaučos tiek veikti ielu un iekšpagalmu infrastruktūras uzlabošanas darbi, kas atbilstoši budžeta iespējām pakāpeniski
tiks turpināti 2021.gadā.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Valdlauči

Lūdzu uzraksti savu ierosinājumu
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetam!

Lūdzu atzīmē teritoriju, uz
kuru attiecas Tavs priekšlikums!

Ātruma barjeras uz Pļavniekkalna ielas. Gājēju pāreju pie Ceriņu ielas, Tulpju ielas.
Ātrums netiek ievērots, sevišķi no šosejas līdz skolai/no skolas līdz šosejai. Mašīnu plūsma ir ļoti liela, sevišķi no rītiem.
Nevaram gaidīt, kad izveidos apkārt ceļu utt.

Katlakalns

Atbilde:
Šī gada budžetā nav plānots izbūvēt ātrumvaļņus konkrētajā teritorijā. Ātrumvaļņu izbūve var tikt skatīta pie
Pļavniekkalna ielas rekonstrukcijas projekta izstrādes.
Lūgums izveidot ietves vai vismaz paplatināt ceļa nomali Katlakalnā (Tulpju iela, V2 autoceļš ).
Ideālajā variantā visā ielas garumā no Katlakalna kapiem līdz Pļavniekkalna ielai.

Katlakalns

Atbilde:
Šobrīd norit veloceliņa gar autoceļu V2 (posmā no Valdlaučiem līdz Ziedonim) projektēšana. Pēc projekta realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks attīstīti citi projekti, kas saistīti ar gājēju un velo infrastruktūras uzlabošanu.

Labdien. Situācija Katlaklanā ir sekojoša. Runāšu par konkrētu distanci no-līdz. Braucot pa A7 šoseju virzienā uz
Ķekavas pusi ir iespēja nogriezties krustojumā pa kreisi (uz Katlakalnu). Nogriežoties šajā krustojumā, diennakts tumšajā
laikā uzreiz varam pamanīt, ka apmēram 2-3 km garā nogrieznī nav NEVIENAS gaismu iztarojošas laternas, pietam ņemot
vērā faktu, ka abās ielas pusēs ir neskaitāmas privātās mājas ar lielām ģimenēm. Lūdzu, Ķekavas novada pašvaldībai,
šajā lokācijā izvietot gaismas elementus tiem jaukajiem gājējiem, kas no darba vai no skolas iet mājās. Jo šobrīd tur ir
melna tumsa.
Atbilde:Ņemot vērā, ka autoceļš V2 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS
"Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.

Katlakalns

Sporta aktivitāšu iespējas bērniem Katlakalnā, skeitparks vai kādi kāpšļi

Katlakalns

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi.

Melnezera sakopšana, atpūtas vietas izveide

Katlakalns

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums.

Novērst tranzīta auto plūsmu rītos un vakaros caur Katlakalnu.

Katlakalns

Atbilde:
Izmaiņas gaidāmas pēc Ķekavas apvedceļa realizācijas, kad samazināsies tranzīta plūsma. Pēc pašvaldības rīcībā esošās
informācijas apvedceļa būvniecību ir plānots sākt 2021.gada 2.ceturksnī.

Ieplānot lietus ūdeņu kanalizācijas izbūvi Katlakalnā, Asteru ielā sākot no mājas Nr.1 (pie Pļavniekkalna ielas) līdz Nr.10

Katlakalns

Atbilde:
Jautājums skatāms, kad būs pieejams ES līdzfinansējums un zināmi nosacījumi projekta realizēšanai.

Veikt kanalizācijas un ūdensapgādes izbūvi katlakalnā, krastmalas ielā un pieguļošajā ielās.
Atbilde:
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.

Katlakalns

Izgaismots pagrirziens uz Katlakalnu!

Katlakalns

Atbilde:
Ņemot vērā, ka autoceļš V2 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas
valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.

Nepieciešams apgaismojums uz šosejas pagriezienā uz Katlakalnu uzreiz aiz Maxipicas.Atbilde:Ņemot vērā, ka autoceļš
V2 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai
pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.

Nodrošināt inženier tīklu izbūvi Melnezera ielā.
T.i pilsētas ūdens, kanalizācijas pieslēguma izbūvi;
- izskatīt arī citu atzaru pārņemšanu pašvaldības īpašumā, kas atzarojas no Slokas ielas Katlakalnā, iepriekš saskaņojot
ar zemes gabalu īpašniekiem;
- izveidot un sakārtot atpūtas vietu Melnezera krastā.
Atbildes:
1. 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.
2. Jautājums par "Pašvaldības nozīmes ceļš, iela" statusa noteikšanu nav skatāms budžeta sagatavošanas ietvaros.
3. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums.

Ieteikumi plānojumam Katlakalnā (ap Saulgriežu ielu):
1) Rotaļu laukums bērniem - tagad pie Katlakalna tautas nama ir pāris nelieli elementi, bet tas ir stipri par maz.
2) Nezinu, cik pašvaldībai tur ir vēl savas zemes palicis, bet būtu jauki, ja būtu kāds pastaigu parks un kādas lielāks
veikals.
Atbildes:
1. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums.
2. Par pastaigu parku - skatīt atbildi uz 1.jautājumu. Par veikalu - tā izveide risināma kā uzņēmēju iniciatīva
(Uzņēmējdarbības piesaiste).

Katlakalns

Ņemot vērā intensīvo autotransporta satiksmi darba dienu rītos Asteru ielā, vēlos vērst uzmanību, ka
Asteru ielas un tai pieguļošo ielu iedzīvotājiem nav droši un ir apgrūtinoši vest bērnus ar kājām uz tuvējo PII Bitīte, jo iela
samērā šaura divu virzienu ceļam, kā arī nav nekādas gājēju ietves, pa kuru var droši pārvietoties kājāmgājēji (nerunājot
jau par bērniem bez vecāku pavadības).
Līdz ar To vēlos izteikt priekšilumu Asteru ielu (pilnīgi vai daļēji) pārveidot par vienvirziena kustības ielu, paralēli
izveidojot gājēju ietvi. Asteru ielas posmā starp Naudītes un Sporta ielām iedzīvotāji ir gatavi piedalīties minētā
priekšlikuma realizācijā, sniedzot savu piekrišanu daļu sarkanajās līnijās esošā īpašuma, kas izvietots gar Asteru ielas
braucamo ceļa daļu, nodot pašvaldībai bezatlīdzības un beztermiņa lietošanā ar gājēju ietves izbūvi saistītam mērķim.
Atbilde:
Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc prioritāro objektu realizācijas, atbilstoši
budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas, uzlabojot gājēju infrastruktūru.
Nepieciešamības gadījumā tiks izskatīts iesniedzēju piedāvājums par īpašumu daļas nomu gājēju ietves izbūvei.
Jautājums par vienvirziena kustību nav skatāms budžeta sagatavošanas ietvaros.
Lūdzu uzraksti savu ierosinājumu
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetam!

Lūdzu atzīmē teritoriju, uz
kuru attiecas Tavs priekšlikums!

Uzstādīt video novērošanas kameras ciema izbraukšanas ceļu galos

Rāmava

Atbilde:
Nākamajā gadā ir plānots paplašināt videonovērošanas tīklu Rāmavā atbilstoši videonovērošanas koncepcijai.

Beidzot izveidot gājēju/velo ceļu no Ziedoņa līdz BLS (Rāmavas, Katlakalna apkārtnē).Tiek runāts jau gadiem ilgi, it kā ir
apstiprināts, bet nekas nenotiek. Atbilde:Šobrīd norit veloceliņa gar autoceļu V2 (posmā no Valdlaučiem līdz Ziedonim)
projektēšana.

Rāmava

ielas posmā atruma radaru no rāmava ielas posma no Zirgustalla līdz Plavniekkalna ielai

Rāmava

Atbilde:
Ņemot vērā, ka autoceļš V2 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas
valsts ceļu" un VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības
uzlabošanu uz valsts autoceļiem.

Apgaismojuma ierīkošana stāvlaukumā pie Rāmavas ielas 17 vai tai tuvumā.

Rāmava

Atbilde:
2021.gadā paredzēta laukuma seguma atjaunošana, tai skaitā ielu apgaismojuma uzlabošana.

Normāla platuma !!!! gājēju/veloceliņš uz Daugavas otru pusi pa Dienvidu tiltu no Rāmavas, Katlakalna, Pļavniekkalna.

Rāmava

Atbilde:
Šobrīd norit veloceliņa gar autoceļu V2 (posmā no Valdlaučiem līdz Ziedonim) projektēšana. Pēc projekta realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks attīstīti citi projekti, kas saistīti ar gājēju un velo infrastruktūras uzlabošanu.

Lūdzu izveidot gājēju pāreju, vai luksaforu pretī pieturai "Dārziņi", vietā,
kur pie kooperatīva ziedonis ir gan 12. autobusa pietura, gan skolēnu autobusa pietura.

Rāmava

Atbilde:
Šobrīd norit veloceliņa gar autoceļu V2 (posmā no Valdlaučiem līdz Ziedonim) projektēšana. Projekta ietvaros tiek plānoti
uzlabojumi attiecībā uz gājēju infrastruktūru, ielu šķēršošanu un pieturas labiekārtošanu.

Rāmavas ielā vairāk guļošo policistu

Rāmava

Atbilde:
Rāmavas iela izbūvēta par Eiropas fondu līdzekļiem. Priekšlikumu varēs izskatīt un risinājumus pārskatīt, kad būs
beidzies pēcuzraudzības periods.

Labdien! Lūgums izgaismot Rāmavā Kalna ielu visā ielas garumā.
Atbilde:
2021.gada budžetā nav plānots. Esošā apgaismojuma tīkla pakāpeniska paplašināšana plānota dauddzīvokļu māju
iekšpagalmos.

Rāmava

Gājeju/velo celiņs Baložu pagrieziens līdz Sanitex noliktavas.

Rāmava

Atbilde:
Izmaiņas gaidāmas pēc Ķekavas apvedceļa realizācijas, kura ietvaros tiks izbūvēta gājēju un velo infrastruktūra.

Lūdzu saremontēt Rāmavas ielas atzaru starp daudzdzīvokļu ēkām Rāmavas ielā 21 un 23. Labiekārtot autostāvvietu,
marķējot ar baltajām līnijām. Kā arī būtu labi asfaltēt Mazo Rāmavas ielu.

Rāmava

Atbildes:1. Ir noslēgts līgums un 2021.gadā paredzēts uzsākt būvdarbus (būvdarbu uzsākšana atkarīga no
laikapstākļiem). 2. Pašvaldība veic Mazās Rāmavas ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc
prioritāro objektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas.

Liels lūgums beidzot uzklāt asfaltu nelielajam posmam Zāļu ielā, Rāmavā un ieplānot vismaz 2 ātruma vaļņus.

Rāmava

Atbilde:
Pašvaldība veic Zāļu ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc prioritāro objektu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas.

Gājeju/velo celiņs Baložu pagrieziens līdz Sanitex noliktavas.

Rāmava

Atbilde:
Izmaiņas gaidāmas pēc Ķekavas apvedceļa realizācijas, kura ietvaros tiks izbūvēta gājēju un velo infrastruktūra.

Veicināt daudzdzīvokļu ēku siltināšanu. Ierosināt, informēt iedzīvotājus. Palīdzēt ar procesa uzsākšanu.
Atbilde:
Jautājumā par ēkas siltināšanu aicinām vērsties pie ēkas apsaimniekotāja.
Pašvaldībā ir noteikta kārtība, kādā piešķir līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājās
(https://kekava.lv/pub/index.php?id=1963&gid=97&lid=8867).

Rāmava

Lūdzu sakārtot un atjaunot ielas apgaismojumu pie veikala "Lats" un "Ķekavas nami" (Rāmavas iela 17).

Rāmava

Atbilde:
2021.gadā paredzēta laukuma seguma atjaunošana, tai skaitā ielu apgaismojuma uzlabošana.

Apgaismojums un ietve ceļa posmā no A7 šosejas līdz pagriezienam uz Pļavniekkalnu

Rāmava

Atbilde:
Šobrīd norit veloceliņa gar autoceļu V2 (posmā no Valdlaučiem līdz Ziedonim) projektēšana. Pēc projekta realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks attīstīti citi projekti, kas saistīti ar gājēju un velo infrastruktūras uzlabošanu.

Lūdzu uzraksti savu ierosinājumu
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetam!

Lūdzu atzīmē teritoriju, uz
kuru attiecas Tavs priekšlikums!

Ielu apgaismojuma laternas Kalmju ielā, Odukalnā

Odukalns

Atbilde:
2021.gadā nav plānots. Odukalnā esošā apgaismojuma uzlabošana paredzēta Odukalna ielā, Mālu ielā, Saules ielā un
Kārklu ielā.

1. Bērnu laukumiņš Odukalnā!2. Norobežot gājēju ietvi ar margām uz Rīgas ielas!Atbildes:1. Pašvaldība ir izstrādājusi
Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts
teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.2. Ņemot vērā, ka Rīgas iela ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā,
Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar
drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.

Odukalns

Ielas apgaismojums visā Niedru ielas garumā un visā Pļavu ielas garumā.

Odukalns

Atbilde:
2021.gadā nav plānots. Odukalnā esošā apgaismojuma uzlabošana paredzēta Odukalna ielā, Mālu ielā, Saules ielā un
Kārklu ielā.

Atjaunot piebraukšanas ceļu pie Lejas ielas nepārskaitļu mājām no Odukalna ielas aiz CircleK/Kalnakrogs teritorijas pa
kreisi, kurš sākotnēji nodrošināja piekļūšanu pie Lejas ielas māju nr 1 līdz 13 aizmāju platībām.
Ņemot vērā šo zemesgabalu šaurās un izstieptās formas, blīvo apbūvi vidus daļā un dabīgo ūdens šķirtni (grāvi ar
avotiem), kurš šķērso zemesgabalus sākot ar Lejas 7 un tālāk 7a, 9,11,utt., aizmugurējās māju platības patlaban nav
sasniedzamas ar braucamu tehniku. Aizmugurējais piebraukšanas ceļš tika ņemts vērā Lejas ielas māju projektos, bija
arī ceļa servitūti, kas daļēji tika likvidēti pēc tā, kad Ķekavas būvvalde atļāva acīmredzot sev pietuvinātam kanalizācijas
meistaram iegūt apbūves gabalu Odukalna/Lejas ielas stūrī bez ceļa servitūtiem. Šādā veidā puse Lejas ielas namu
īpašnieku palika ar garu degunu un bez ceļa.

Odukalns

Atbilde:
Jautājums nav skatāms budžeta sagatavošanas ietvaros. Jautājums risināms īpašniekiem savstarpēji vienojoties.

Ielu apgaismojuma izveide līdz Pļavu ielas galam Odukalnā.

Odukalns

Atbilde:
2021.gadā nav plānots. Odukalnā esošā apgaismojuma uzlabošana paredzēta Odukalna ielā, Mālu ielā, Saules ielā un
Kārklu ielā.

Lūgums izbūvēt atkritumu šķirošanas laukumu Odukalnā.

Odukalns

Atbilde:
Ķekavas novada pašvaldība realizē pilotprojektu “CLEAN”, kura ietvaros privātmāju iedzīvotāji vienojaties ar kaimiņiem
var izveidot atkritumu šķirošanas punktu savu māju tuvumā.
Par atkrituma šķirošanas punkta izveidi aicinām sazināties ar Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldi.

Uzstādīt apgaismojumu Pļavu ielā līdz melnā seguma beigām.
Atbilde:
2021.gadā nav plānots. Odukalnā esošā apgaismojuma uzlabošana paredzēta Odukalna ielā, Mālu ielā, Saules ielā un
Kārklu ielā.

Odukalns

Salabot Pļavu ielas asfaltu, kuru šobrīd automazgātavas būvnieki ir absolūti iznīcinājuši, kā arī ieviest atkritumu
šķirošanas iespēju Odukalnam.
Protams, noasfaltēt vēl dažas ielas būtu ļoti jauki.
Un kur ir iesprūdis, pa ausu galam dzirdētais, veikparka projekts?

Odukalns

Atbildes:
1. Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc prioritāro objektu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas.
2. Ķekavas novada pašvaldība realizē pilotprojektu “CLEAN”, kura ietvaros privātmāju iedzīvotāji vienojaties ar
kaimiņiem var izveidot atkritumu šķirošanas punktu savu māju tuvumā. Par atkrituma šķirošanas punkta izveidi aicinām
sazināties ar Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldi.
3. Veikparka iecere bija privāta iniciatīva, kuras realizēšana ir atkarīga no uzņēmēja.
Lūdzam izstrādāt projektu un izveidot šosejas A7 krustojuma Rīgas iela -Pļavu iela pārbūvi, izbūvējot ceļa paplašinājumu
ar papildjoslu kreisā pagrieziena veikšanai.Atbilde:Ņemot vērā, ka Rīgas iela (autoceļš A7) ir VAS "Latvijas valsts ceļi"
pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas
saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.

Odukalns

Nepieciešams izbūvēt gājēju ietvi, atdalītu, ar citu segumu, Odukalna Pļavu ielā, visā garumā.

Odukalns

Atbilde:
Pēc prioritāro objektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas, tai skaitā,
uzlabojot gājēju infrastruktūru.

Ierīkot Videonovērošanas sistēmu Odukalnā pie iebraukšanas - izbraukšanas. Arī citos ciemos.

Odukalns

Atbilde:
Nākamajā gadā ir plānots paplašināt videonovērošanas tīklu Odukalnā atbilstoši videonovērošanas koncepcijai.

Lūdzu uzraksti savu ierosinājumu
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetam!

Lūdzu atzīmē teritoriju, uz
kuru attiecas Tavs priekšlikums!

Uzskatu, ka nepieciešams asfaltēt Zālītes ielu Krustkalnos

Krustkalni

Atbilde:
Zālītes ielas izbūve ir noteikta kā viena no prioritātēm. Atbilstoši budžeta iespējām, ielas sakārtošana plānota 2021.gadā.

Nossfaltēt Zālītes ielu Krustkalnos

Krustkalni

Atbilde:
Zālītes ielas izbūve ir noteikta kā viena no prioritātēm. Atbilstoši budžeta iespējām, ielas sakārtošana plānota 2021.gadā.

Noasfaltèt Zàlítes ielu Krustkalnos

Krustkalni

Atbilde:
Zālītes ielas izbūve ir noteikta kā viena no prioritātēm. Atbilstoši budžeta iespējām, ielas sakārtošana plānota 2021.gadā.

Paredzēt Zālītes ielas, Krustkalnos asfaltēšanu vai vismaz virsmas dubulto apstrādi ar bitumena emulsiju.

Krustkalni

Atbilde:
Zālītes ielas izbūve ir noteikta kā viena no prioritātēm. Atbilstoši budžeta iespējām, ielas sakārtošana plānota 2021.gadā.

Paredzēt budžetā nezāļu appļaušanu 2 reizes gadā ap transformatora būvi Krustkalnu galveno ielu Zālītes un Mežmalas
ielu krustojumā.
Atbilde:Pašvaldība veic teritorijas uzturēšanu (tai skaitā zāles pļaušanu) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Krustkalni

Ierīkot bērniem laukumiņu

Krustkalni

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Veidot ērtāku nokļūšanu no Krustkalniem uz Baložiem

Krustkalni

Atbilde:
Atbilstoši budžeta iespējām, 2021.gadā plānota Zālītes ielas sakārtošana, tai skaitā, uzlabojot gājēju infrastruktūru. Pēc
tās realizācijas tiks nodrošināts savienojums ar Baložu ielu.

Asfalta segums vai virsmas dubultā apstrādi ar bitumena emulsiju Zālītes ielai, Krustkalnos.

Krustkalni

Atbilde:
Zālītes ielas izbūve ir noteikta kā viena no prioritātēm. Atbilstoši budžeta iespējām, ielas sakārtošana plānota 2021.gadā.

Papildus 'guļošie policisti' Mežamalas ielā Krustkalnos.

Krustkalni

Atbilde:
Pašvaldība izvērtēs ātruma vaļņu uzstādīšanas nepieciešamību.

Asfalta segums Zālītes ielai Krustkalnos.
Atbilde:
Zālītes ielas izbūve ir noteikta kā viena no prioritātēm. Atbilstoši budžeta iespējām, ielas sakārtošana plānota 2021.gadā.

Krustkalni

Asfalts Zālītes ielai Krustkalnos

Krustkalni

Atbilde:
Zālītes ielas izbūve ir noteikta kā viena no prioritātēm. Atbilstoši budžeta iespējām, ielas sakārtošana plānota 2021.gadā.

Beidzot noasfaltēt vai nodrošināt dubulto apstrādi Zālītes ielai.

Krustkalni

Atbilde:
Zālītes ielas izbūve ir noteikta kā viena no prioritātēm. Atbilstoši budžeta iespējām, ielas sakārtošana plānota 2021.gadā.

ZĀLĪTES IELAS ASFALTĒŠANA

Krustkalni

Atbilde:Zālītes ielas izbūve ir noteikta kā viena no prioritātēm. Atbilstoši budžeta iespējām, ielas sakārtošana plānota
2021.gadā.

Ierīkot papildus vēl divus automašīnu braukšanas ātruma samazinošos elementus ("gulošos policistus")
uz asfaltētās pašvaldības nozīmes ielas- Mežmalas ielas Krustkalnos.
Atbilde:
Pašvaldība izvērtēs ātruma vaļņu uzstādīšanas nepieciešamību.

Krustkalni

2018.gadā mēs - Krustkalnu iedzīvotāji bijām savākuši parakstus un iesnieguši iesniegumu ar lūgumu par Sūnu ielas
apgaismojuma laternu uzstādīšanu.
Šo ielu aktīvi iecienījuši visi pie Rimi A7 sastrēgumā sēdēt negribošie autovadītāji, kā arī pat pasažieru mikroautobusi,
kuri visi nereti pārkāpj satiksmes noteikumus un steidzās ar ātrumu vismaz 40-50km/h, neievērojot zīmi 30km/h zonu.
Mūsu bērni pa šo ielu katru dienu iet uz skolu, protams arī pieaugušie uz darbu, turklāt iela ir tik bedraina un dubļaina,
tumšajā gadalaikā bez ielas apgaismojuma jāsaka - pat bīstama, iela iet krasos līkločos, autovadītāji aiz līkuma gājēju var
nepaspēt ieraudzīt un nobremzēt, nelīdz ne atstarotāji, kas sakarināti pilnīgi visās pusēs. Vai mēs gaidām kārtējo nelaimi,
lai kaut kas sakustētos?
Ja nespējat nodrošināt elementāras vajadzības, tad vai nu uzlieciet Ceļu vai Pašvaldības policijas posteni, kas regulāri
uzraudzīs un sodīs pārgalvīgos braucējus vai sakārtojiet mūsu infrastruktūru tā, lai tas vienreiz nebeigtos ar smagām
sekām!
Noasfaltejiet ceļu, uzlieciet ātruma vaļņus, apgaismojiet ielu. Tas ir tik daudz prasīts 21.gadsimtā??
Lūdzu steidzami rīkoties! Tika solīts jau uz 2020. gada pavasari, ka jautājums tiks atrisināts!
Mēs esam vistuvāk Rīgai esošs rajons, bet paskats tāds, kā vistālākajā Latgales nostūrī! Jāsaka, ka daudos attālākos
Latvijas novados ir daudz pieklajigaka infrastruktūra. Kauns par savu, kurā dzīvojam !!
NĪ nodokli par ko maksājam? Lūdzu arī par šo sniegt atbildi, kur aiziet mūsu nodokļu nauda!?
Atbildes:
1. Priekšlikums par apgaismojumu ir atbalstīts. 2021.gadā plānots to realizēt.
2. Kā prioritāri sakārtojamu ielu pašvaldība ir noteikusi Zālītes ielu. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta
iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju infrastruktūru.
3. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir viens no pašvaldības budžeta ieņēmuma avotiem. Budžetu vēl veido valsts dotācijas,
nekustamā īpašuma nodoklis, Eiropas savienības struktūrfondu līdzekļi, noma u.c.
Visi šie ieņēmumi veido pašvaldības budžetu. Ķekavas novada gadījumā vairāk puse tiek novirzīta izglītībai, otra lielākā
pozīcija kā obligātais maksājums tiek novirzīta Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, un trešā lielākā izdevumu
pozīcija ir ielu un ceļu infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai.
Vairāk par to, kur tiek novirzīti pašvaldības budžeta ieņēmumi - https://kekava.lv/pub/index.php?id=1418
Lūdzu uzraksti savu ierosinājumu
Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetam!

Lūdzu atzīmē teritoriju, uz
kuru attiecas Tavs priekšlikums!

Ezera ielas asfaltēšana Baložos

Lapenieki

Atbilde:
Pašvaldība veic Ezera ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

1. Peldbaseins Baložos – Ķekavas novadā visas būtiskās sporta būves ir novietotas otrā novada galā, lai gan tieši
pierīgai tuvākajās apdzīvotajās vietās dzīvo visvairāk no novada iedzīvotājiem. Lai ievērotu vairākuma iedzīvotāju
intereses, mazinātu ceļa A7 intensitātes noslodzi, vadājot bērnus uz Ķekavas vai Daugmales peldbaseinu, ievērotu
ekoloģiju un iedzīvotāju laika taupīšanu, ir jālīdzsvaro sporta būvju izbūve Ķekavas novadā un jānodrošina baseina
izbūve Baložos.
2. Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra izveide Baložos – jo Ķekavas novadā vislielākais bērnu un jauniešu skaits dzīvo
tieši Baložos un Lapeniekos! Uzskatu, ka Ķekavas novada pašvaldībai ir jānodrošina Baložu pilsētas un Lapenieku
ciema bērniem kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas.
3. Lielā skeitparka izbūve Baložos – tā nepieciešamību apliecina daudzkārtēji iedzīvotāju lūgumi, protesti, jauniešu un
iedzīvotāju iniciatīvas būvējot savus skeitparkus, izmantojot sabiedrisko būvju kāpnes apmales utt.
4. Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Lakstīgalu ielā līdz A7 (uz Pieminekli bojā gājušajiem motobraucējiem) – jo šī ir
būtiska, VIENĪGĀ iela, pa kuru Lapenieku un Titurgas otras puses iedzīvotāji, t.sk. bērni, var nokļūt uz sabiedriskā
transporta pieturām, kas atrodas uz A7 ceļa. Kā zināms, tad gaismas un ietvju neesamības dēļ šeit jau ir notriekti cilvēki.
5. Sporta laukumi Baložos – ir nepieciešami papildu sporta laukumi Baložos. Šobrīd izstrādes procesā esošie mazie
sporta laukumi ir nepietiekami, jo tieši Baložos ir vislielākais iedzīvotāju skaits (vislielākais bērnu skaists) ar vismazāk
sporta būvēm.
6. Lielais spēļu laukums Titurgā – ir nepieciešams liels un kvalitatīvs spēļu laukums Titurgā. Titurgā, kopā ar
Lapeniekiem ir daudz bērnu, tomēr nav neviena adekvāta spēļu laukuma, kas ir nepiedodami pašvaldībai, kas ir vērsta uz
jauno ģimeņu piesaisti. Dažu spēļu elementu izbūve ir gaužām niecīga atdeve no novada pašvaldības puses attiecībā pret
iedzīvotāju nomaksātajiem nodokļiem.
7. Takas izbūve apkārt Baložu ezeram – lai nodrošinātu iedzīvotājiem atpūtu dabā, skriešanas un pastaigu iespējas.
8. Asfaltēta ceļa izbūve posmā no Lapenieku ciema- Ezera iela- Buras (Baložu pilsēta). Titurgas ezera otra puse.
Atbildes:
1. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
2. Jauniešu centra aktivitātēm tiek izmantotas Baložu vidusskolas telpas, ņemot vērā brīvo telpu ierobežoto skaitu.
3. Nākamajā gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera, pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām,
secīgi tiks attīstītas citas vietas.
4. Ņemot vērā, ka autoceļš A7 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas
valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem. Atbilstoši
pašvaldībai pieejamajai informācijai, norādītajā vietā gājēju pāreju nav plānots realizēt.
5. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai, projekta ietvaros tiks izbūvēts arī
stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā. Pēc šī projekta realizācijas tiks skatītas citu sporta infrastruktūras
projektu attīstības iespējas.
6. Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi un bērnu rotaļu laukumi.
7. Pie Titurgas ezera ir veikti labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā
plānota pakāpeniska teritorijas labiekārtošana ap ezeru.
8. Pašvaldība veic Ezera ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas
pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.

Lapenieki

1.

Peldbaseins Baložos – Ķekavas novadā visas būtiskās sporta būves ir novietotas otrā novada galā, lai gan tieši
pierīgai tuvākajās apdzīvotajās vietās dzīvo visvairāk no novada iedzīvotājiem. Lai ievērotu vairākuma
iedzīvotāju intereses, mazinātu ceļa A7 intensitātes noslodzi, vadājot bērnus uz Ķekavas vai Daugmales
peldbaseinu, ievērotu ekoloģiju un iedzīvotāju laika taupīšanu, ir jālīdzsvaro sporta būvju izbūve Ķekavas
novadā un jānodrošina baseina izbūve Baložos.2. Bērnu un jauniešu iniciatīvu centra izveide Baložos – jo
Ķekavas novadā vislielākais bērnu un jauniešu skaits dzīvo tieši Baložos un Lapeniekos! Uzskatu, ka Ķekavas
novada pašvaldībai ir jānodrošina Baložu pilsētas un Lapenieku ciema bērniem kvalitatīva brīvā laika
pavadīšanas iespējas.3. Lielā skeitparka izbūve Baložos – tā nepieciešamību apliecina daudzkārtēji iedzīvotāju
lūgumi, protesti, jauniešu un iedzīvotāju iniciatīvas būvējot savus skeitparkus, izmantojot sabiedrisko būvju
kāpnes apmales utt.4. Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Lakstīgalu ielā līdz A7 (uz Pieminekli bojā
gājušajiem motobraucējiem) – jo šī ir būtiska, VIENĪGĀ iela, pa kuru Lapenieku un Titurgas otras puses
iedzīvotāji, t.sk. bērni, var nokļūt uz sabiedriskā transporta pieturām, kas atrodas uz A7 ceļa. Kā zināms, tad
gaismas un ietvju neesamības dēļ šeit jau ir notriekti cilvēki. 5. Sporta laukumi Baložos – ir nepieciešami papildu
sporta laukumi Baložos. Šobrīd izstrādes procesā esošie mazie sporta laukumi ir nepietiekami, jo tieši Baložos ir
vislielākais iedzīvotāju skaits (vislielākais bērnu skaists) ar vismazāk sporta būvēm.6. Lielais spēļu laukums
Titurgā – ir nepieciešams liels un kvalitatīvs spēļu laukums Titurgā. Titurgā, kopā ar Lapeniekiem ir daudz bērnu,
tomēr nav neviena adekvāta spēļu laukuma, kas ir nepiedodami pašvaldībai, kas ir vērsta uz jauno ģimeņu
piesaisti. Dažu spēļu elementu izbūve ir gaužām niecīga atdeve no novada pašvaldības puses attiecībā pret
iedzīvotāju nomaksātajiem nodokļiem. 7. Takas izbūve apkārt Baložu ezeram – lai nodrošinātu iedzīvotājiem
atpūtu dabā, skriešanas un pastaigu iespējas.8. Asfaltēta ceļa izbūve posmā no Lapenieku ciema- Ezera ielaBuras (Baložu pilsēta). Titurgas ezera otra puse.

Atbildes:1. Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.2. Jauniešu centra
aktivitātēm tiek izmantotas Baložu vidusskolas telpas, ņemot vērā brīvo telpu ierobežoto skaitu.3. Nākamajā
gadā plānota skeitparka izbūve pie Titurgas ezera, pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi
tiks attīstītas citas vietas.4. Ņemot vērā, ka autoceļš A7 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada
pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības
uzlabošanu uz valsts autoceļiem. Atbilstoši pašvaldībai pieejamajai informācijai, norādītajā vietā gājēju pāreju
nav plānots realizēt. 5. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai,
projekta ietvaros tiks izbūvēts arī stadions. Būvdarbu uzsākšana tiek plānota 2021.gadā. Pēc šī projekta
realizācijas tiks skatītas citu sporta infrastruktūras projektu attīstības iespējas.6. Pašvaldība ir izstrādājusi
Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām, pakāpeniski tiks turpināts
teritorijas labiekārtojums, tai skaitā aktīvās atpūtas laukumi un bērnu rotaļu laukumi.7. Pie Titurgas ezera ir veikti
labiekārtošanas darbi - iekārtota labiekārtota atpūtas vieta pie ūdens. Nākamajā gadā plānota pakāpeniska
teritorijas labiekārtošana ap ezeru.8. Pašvaldība veic Ezera ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Kā prioritāri sakārtojamas ielas pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospekta un Saulgriežu ielu, kur
šobrīd norit būvdarbi. Pēc būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas
citas Baložu pilsētas ielas.
Lapeniekos - Vēsmas ielā (posmā no Uzvaras prospekta līdz Bērzavotiem) uzstādīt ielas apgaismojumu.
Atbilde:
Pašvaldība prioritāri veic apgaismojuma ierīkošanu pašvaldības īpašumā esošās ielās.

Lapenieki

Lapenieki

Iekārtot gājēju pārēju pie pieturas "Titurga"

Lapenieki

Atbilde:
Ņemot vērā, ka autoceļš A7 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas
valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem. Atbilstoši
pašvaldībai pieejamajai informācijai, norādītajā vietā gājēju pāreju nav plānots realizēt.

Apgaismojums un centrālais ūdens Lapeniekos

Lapenieki

Atbildes:
1. Pašvaldība prioritāri veic apgaismojuma ierīkošanu pašvaldības īpašumā esošās ielās.
2. 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.

Bērnu laukums Titurgā kā Olaines pilsētā!!!

Lapenieki

Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Lūdzu uzraksti savu ierosinājumu Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetam!

Lūdzu atzīmē teritoriju, uz kuru
attiecas Tavs priekšlikums!

Sveiki! Ierosinu mūsu pašvaldībai apmaksāt daudzbērnu ģimenēm bērniem pusdienas pirmsskolās!
Esam daudzbērnu ģimene un mums šobrīd divi bērni apmeklē pirmsskolu, ir ļoti jūtams ģimenes budžets maksājot
bērniem par ēdināšanu, nākamajā gadā arī trešais bērns sāks apmeklēt pirmsskolu, būs ļoti lieli izdevumi.
Esam runājuši arī ar citām daudzbērnu ģimenēm novadā un zinu, ka arī viņiem šī ir būtiska problēma, domāju, ka sāksim
vākt parakstus, ja pašvaldība pati nereaģēs.
Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja pašvaldība ieklausītos, jo mūsu novads ir par ģimenēm, tāpēc, lūdzu, sniedziet palīdzīgu roku!
Ņemiet labo piemēru no citām pašvaldībām!

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Atbilde:
2021.gada pirmajā pusē nav plānots pārskatīt līdzfinansējumu brīvpusdienām un grupas, kurām tās piešķirt.

Šoseja no Ķekavas līdz Baložiem-tikai vietām ir apgaismota. Kurā gadsimtā mēs dzīvojam?!
Atbilde:
Autoceļš A7 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā.
Apgaismotas ir pieturas, apgaismojuma izbūve pārējās pieturās tiks turpināta atbilstoši budžeta iespējām.

Apgaismotu Gājēju pāreju uz šosejas pie visām autobusu pieturām.
Cilvēki dzīvo abās pusēs šosejai. Tā kā šoseja ir tumša un plūsma ir liela, nav iespējams droši tikt uz savu pieturu.

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Atbilde:
Ņemot vērā, ka autoceļš A7 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas
valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.

Lūdzu rast iepsēju atjaunot piekļuvi pludmalei, Daugavā Rīgas HES akvatorijas Daugmales pusē dambja galā (pie
Bērzmentes).

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Lūgums atjaunot atpūtniekiem pieeju pludmalei pie Daugavas Daugmales pusē Rīgas HES dambja galā (pie Bērzmentes).
Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Pieejas pludmalei izveidošana un labiekārtošana pie Bērzmentes Rīgas HES dambja galā
Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Ģimenes un ūdenssporta entuziastu vārdā lūdzu ieplānot piekļuves atjaunošanu jaukai, vēsturiskai pludmalei, kas
atrodas Rīgas HES kreisajā krastā pie BērzmentesAtbilde:Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves
nodrošināšanu.

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Lūgums atjaunot piekļuvi pludmalei pie Bērzmentes Rīgas HES ūdenskrātuvē.

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Paredzēt līdzekļus ceļu uzkopšanas un uzlabošanas darbus teritorijās,
kas nav Ķekavas novada pašvaldības īpašumā, bet atrodas tās teritorijā (koplietošanas ceļiem).

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Atbilde:
Pašvaldība veic savā īpašumā esošo ielu un ceļu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atbilstoši
ceļu klasēm (ar informāciju var iepazīties pašvaldības mājaslapas sadaļā "Attīstība" - "Ceļi"
https://kekava.lv/pub/index.php?id=2269).
Jaunā Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros atsevišķi ceļi un ielas ir noteikti kā "Pašvaldības nozīmes
ceļš, iela". Pēc jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, atbilstoši budžeta iespējām tiks veikta to uzturēšana un
uzlabošana.
Apmaksāt pirmsskolās ēdināšanu bērniem.
Atbilde:
2021.gada pirmajā pusē nav plānots pārskatīt līdzfinansējumu brīvpusdienām un grupas, kurām tās piešķirt.

Lūgums atjaunot piekļuvi pludmalei pie Bērzmentes Rīgas HES ūdenskrātuvē.
Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Ierosinu paaugstināt pirmsskolas pedagogu algas apmēru!
Atbilde:
2021.gada budžeta projektā ir plānots atalgojuma palielinājums pirmsskolas pedagogiem un pedagogu palīgiem.

Salabot, nokrāsot soliņus, pie skolām, autobusu pieturās. Soliņi, kas ir Ķekavas novadā ļoti sen nav krāsu redzējuši,
vajag arī salabot soliņus jo ir salauzti. Ķekavā pie Ķekavas baznīcas autobusa pieturvieta pretīga ar aplupušo vistu.
Pretīgi ir uzturēties tādā pieturā, visi garām brauc un smejas baigi skaistā vide. Rakstīts tika 2020.g. jūnijā, bet rezultāts
nulle, jo deputāti laikam nebrauc ar sabiedrisko transportu un neredz kāda ir vide Ķekavas novadā tāpēc ir akli un neko
nedara.Pie Ķekavas kultūras nama stāvvieta vienās bedrēs aizlāpa bedrītes , bet bedres veidodas nepārtraukti, vairāk
ielāpu. Deputāti padomāja vispirms par sevi, jo pie pagasta ir ļoti labi, bet iedzīvotāji kuri bērnus ved uz pulciņiem, iet uz
pasākumiem un nodarbībām kā arī viesi , lai izmanto stāvvietu vienās bedrēs un lāpījumos. Tika solīts ka Kuršu un
Druvas ielas, kas atrodas pretī Ķekavas vidusskolai tiks salabota, būs asfalts un gājēju celiņš , bet atkal tukša muca tālu
skan. Pirmais ciemats, kas ir izveidojies ar Ķekavas pagastu dzīvo miskastē. Ceļš ir nobērts ar dolomīta akmeņiem dūres
lielumā, ceļš vienās bedrēs , jo ir vairākas firmas "Ak vai rores ciet", "Automašīnu remonts" , kas izmanto šīs ielas. Kājas
ķeras aiz lielajiem akmeņiem. bedrēm, apavi tiek bojāti un netīri no dalomīta.

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Atbilde:Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc prioritāro objektu realizācijas,
atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas,tai skaitā, uzlabojot gājēju infrastruktūru.

Ierīkot atsevišķu stāvvietu komerctransportam (pagarinātas ietilpības kravas un pasažieru mikroautobusiem,
kravas transportam līdz 3,5 t) un neatļaut tos novietot dzīvojamā zonā pie daudzdzīvokļu mājām

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Atbilde:
Plānojot jaunus infrastruktūras attīstības projektus, paredzēs iespēju izveidot atsevisķas vietas komerctransportam.

Lifts Ķekavas poliklīnikā!
Atbilde:
Ambulances vadība to plāno, bet šī priekšlikuma īstenošana tiks skatīta kontekstā ar ambulances paplašināšanu.

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Izveidot kopienas dārziņus, kopienas skapi
(produktu apmaiņas punkts, kāds ir daudzās Eiropas valstīs un Rīgā — Kaņepes kultūras centrā)

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Atbilde:
Minēto priekšlikumu īstenošana ir kopienas iedzīvotāju iniciatīva. Kopienas dārzu izveidei no pašvaldības iespējams
iznomāt mazdārziņu teritoriju.

Samazināt rindas uz bērnudārziem un nodrošināt vietu visiem novada bērniem skolās
Atbilde:
Jautājumi tiek risināti atbilstoši izglītības stratēģijai.
2021.gadā paredzēta PII "Ieviņa" paplašināšana un jauna bērnudārza projektēšana Titurgā. Pašvaldība ir noslēgusi
līgumu un šobrīd notiek projektēšana Baložu vidusskolai.

Finansēt bērnu emocionālās audzināšanas kursus Ķekavas novada vecākiem

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Atbilde:
Priekšlikums par vecāku apmācību finansējumu programmai “Vecāku izglītības programma” 2021.gada budžetā nav
atbalstīts, jo jau šobrīd Ķekavas novadā tiek īstenotas divas programmas:
1. Vecāku mācību programma "Bērna emocionālā audzināšana" jeb BEA programma
2. Ceļvedis audzinot pusaudzi
Vecāku mācību programmā "Bērna emocionālā audzināšana" viena no 10 tēmām, kas tiek apskatīta ir “Drošas piesaistes
veidošana”, kas ietver arī emocionālās audzināšanas apmācību.
Apmācību kursa laikā tiek izmantotas dažādas darba metodes - uzdevumi pāros un grupās, situāciju izspēlēšana,
diskusijas, tiek uzdoti arī mājas darbi apgūtā nostiprināšanai, kā arī vecākiem ir iespēja dalīties un dzirdēt citu dalībnieku
pieredzi.
Abas apmācību grupas vada Sociāla dienesta darbinieki, kuri ir apmācīti un ieguvuši sertifikātus, tādējādi Sociālais
dienests var komplektēt grupas pēc vajadzības, balstoties uz saviem resursiem.
Pieturu izgaismošana uz A7 šosejas, pie Maxi Pizzas.
Atbilde:
Apgaismojuma izbūve pieturās tiks turpināta atbilstoši budžeta iespējām.

Priekšlikums attiecas uz novadu
kopumā

Veloceliņa Rīga (Dienvidu tilts) - Ķekava izveide

viss, kas ietilpst šī posma ceļā

Atbilde:
Šobrīd norit veloceliņa gar autoceļu V2 (posmā no Valdlaučiem līdz Ziedonim) un veloceliņa Ķekava - Katlakalns
projektēšana. Pēc projektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks attīstīti citi projekti, kas saistīti ar gājēju
un velo infrastruktūras uzlabošanu.

Lūdzu uzraksti savu ierosinājumu Ķekavas novada pašvaldības 2021. gada budžetam!

Lūdzu atzīmē teritoriju, uz kuru
attiecas Tavs priekšlikums!

Līdzfinansējuma piešķiršana Ķekavas novadā deklarēto bērnu interešu izglītības pulciņu
līdzfinansēšana gan Ķekavas novadā, gan ārpus Ķekavas novada.

Rīgas pašvaldība

Atbilde:
Pašvaldība finansē tikai savā teritorijā īstenotās interešu izglītības programmas. 2021.gada pirmajā pusē to nav plānots
pārskatīt.

Atjaunot Pludmali Daugavas Hesa akvatorija, kas ir netālu no Bērzmentes pieturas.

Bērzmentes

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Ierīkot/atjaunot peldvietu Daugavā Rīgas HES akvatorijā pie Dzintariem.
Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Tas ir pie apdzīvotas vietas
Dzintari/Bērzmente nezinu vai tas iekrīt
Ķekavas vai Daugmales pagastā

Lūdzu noteikt sabiedriskās peldvietas statusu un atjaunot piekļūšanu Daugavas upes pludmalei
pie Rīgas HES galā, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Bērzmente

Atbilde:
Pašvaldība veic pārrunas ar privātpersonām par piekļuves nodrošināšanu.

Veikt pagasta grants ceļu apstrādi ar virsmas vienkārtas vai divkārtas tehnoloģiju

Jaunsils

Atbilde:
Ceļu uzturēšana, tiek veikta atbilstoši ceļu klasēm (ar informāciju var iepazīties pašvaldības mājaslapas sadaļā "Attīstība"
- "Ceļi" https://kekava.lv/pub/index.php?id=2269).
Pēc prioritāro objektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvēti un atjaunoti citi ceļi un ielas.

Asfaltēšana un apgaismojums Rīgas ielā, Vimbukrogā

Vimbukrogs

Atbilde:
Pēc prioritāro objektu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas.

ierīkot jauno/inovativo uzņēmumu koprades telpas Titurga/Valdlaučos
lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību blīvi apdzīvotās teritorijas.

ziemeļu pagasta teritorija

Atbilde:
Norādītajā teritorijā iespējams attīstīt uzņēmējdarbību kā privāto sektoru. Baložu pilsētas teritorijā pašvaldība savos
īpašumos veido priekšnosacījumus šādu centru izveidei.

aizvākt no Lavandu un Veroniku ielu krustojuma apgaismes stabuAtbilde:Ar konkrēto priekšlikumu aicinām vērsties pie
tīklu īpašnieka - AS "Sadales tīkls".

Ziedonis

Gājēju celiņu gar šoseju V27.

Dzērumi

Atbilde:
Ņemot vērā, ka autoceļš V27 ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā, Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas
valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem.

Sakopt Ziedoni, sakopt ieliņas, sakārtot apgaismojumu. Padarīt ziedoni drošāku bērniem.

Ziedonis

Atbilde:
Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc prioritāro objektu realizācijas, atbilstoši
budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas, tai skaitā, uzlabojot gājēju infrastruktūru.
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.
Noasvaltēt ceļus Alejās

Alejas

Atbilde:
Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc prioritāro objektu realizācijas, atbilstoši
budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas.

Bērnu laukums
Atbilde:
Pašvaldība ir izstrādājusi Labiekārtošanas plānu pašvaldības īpašumiem, pēc kura, atbilstoši budžeta iespējām,
pakāpeniski tiks turpināts teritorijas labiekārtojums, tai skaitā bērnu rotaļu laukumi.

Ļoti vēlētos citu ceļa segumu Alejās- Priežu/ Dižvanagu ceļa posmā.
Citur ceļi ir asfaltēti, bet te ir grants, parasti ļoti rupja grants, kas put, pa to nav iespējams pabraukt ar velo, bērnu
ratiņiem un pat paiet, tāpēc tiek izstaigātas kaimiņu zālāju malas. Būtu priecīgi kaut vai par grauzto asfaltu.
Vai Aleju iedzīvotājiem jāsavāc paraksti?
Atbilde:
Pašvaldība veic ielu uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pēc prioritāro objektu realizācijas, atbilstoši
budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas ielas.

Ziedonis

