Ierosinājums
Izveidot bērniem spēļu laukumus,
kas paredzēti visiem vecumiem.

Teritorija
Baložu pilsēta

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

Baložu pilsēta

Atbilde:
Uzvaras prospekta būvprojekts ir izstrādāts, kā arī noslēdzies iepirkums, sagatavots un iesniegts projekta pieteikums CFLA ES
līdzfinansējuma saņemšanai.

Sakārtot Titurgas ezera apkārtni ar pastaigu takām. Noasfaltēt Ezera ielu, posmu kas savieno Buras ar Titurgu.

Baložu pilsēta

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

Sporta aktivitāšu laukums jauniešiem Titurgā.
Atbilde:
Budžeta projektā ir plānoti līdzekļi skeitparka projektēšanai pie Titurgas ezera (starp Rīgas ielu un Titurgas ezeru). Zaļā ielā ir
plānots izveidot strītbola laukumu piesaistot Eiropas finansējumu.

Baložu pilsēta

Lūdzu pabeidziet iesāktos darbus, kuriem jau ir iztērētii līdzekļi projektiem utt.
Saulgriežu ielas asfaltsegas izbūve, apgaismojums, ietve.
Medema parka labiekārtošana.
Titurgas ezera labiekārtošana.
Baložu meža labiekārtošana, kam savulaik veicāt iedzīvotāju aptaujas.
Baložu skolas piebūves un stadiona būvniecība.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Saulgriežu ielai ir izstrādāts būvprojekts un izsludināta iepirkuma procedūra. Atbilstoši budžeta iespējām tiks tiks turpināta
būvprojekta realizācija. Iesāktie labiekārtojuma darbi pie Titurgas ezera un "Medema parkā" turpinās, 2020.gadā plānots uzsākt
projektēšanu skeitparkam, kā arī realizēt "Medema parka" teritorijas izgaismošanu. Titurgas ezera apkārtnē ir plānota meža
masīva pakāpeniska tīrīšana, lai 2021.gadā varētu uzsākt šīs teritorijas labiekārtošanas darbus. Jautājumā par Baložu skolas
piebūvi un stadiona būvniecību norādām, ka tiek gatavota tehniskā specifikācija iepirkumam. Līdz 2020.gada beigām plānots
veikt būvprojekta izstrādi.
Labiekārtot un izveidot taku apkārt Titurgas ezeram, lai tā pieejama cilvēkiem (skrējējiem, nūjotājiem, velobraucējiem un
māmiņām ar ratiem) visa gada garumā. Pie ezera uzstādīt šķiroto atkritumu konteinerus (kaut vai uz vasaras sezonu), jo
atpūtniekiem lielākoties rodas atkritumi, kas klasificējas kā šķirojami un pārstrādājami (stikla un plastmasas tara). Kā arī
informatīvās/izziņas plāksnītes (zīmes) par ezerā
sastopamajiem putniem, zivīm un augiem - interesanti gan pieaugušajiem, gan izglītojoši bērniem.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Titurgas ezera apkārtnē ir plānota meža masīva pakāpeniska tīrīšana, lai 2021.gadā varētu uzsākt šīs teritorijas labiekārtošanas
darbus, tai skaitā informatīvo zīmju uzstādīšanu.

Baložu mežā izveidot aktīvās atpūtas zonu ar pastaigu (atrakciju/šķēršļu) taku kokos (līdzīgi kā Olainē Mežaparkā), kas ir gana
droša arī bērniem.
Atbilde:
Par taku kokos pašvaldība varētu izskatīt privātas iniciatīvas atbalstīšanas iespēju.

Baložu pilsēta

Moderns bērnu rotaļu laukums Baložos. Vēlams netālu no PII Avotiņš.

Baložu pilsēta

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

Baložu pilsēta

Atbilde:
Iesāktie labiekārtojuma darbi pie "Medema parkā" turpinās, 2020.gadā plānots realizēt "Medema parka" teritorijas
izgaismošanu.

Bērnu laukumiņa izveide kā Olaines novada Mežaparks.

Baložu pilsēta

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

Sakārtot strūklakas Titurgā!

Baložu pilsēta

Atbilde:
2020.gada budžetā ir plānoti līdzekļi būvprojekta izstrādei un realizācijai.
1) noasfaltēt Uzvaras prospektu Baložos - jau gadiem viss vienās bedrēs un īslaicīgos, neefektīvos "lāpījumos";
2) jāsakārto basketbola laukums, jāpaplašina tā apkārtne ar mērķi sniegt iespēju bērniem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku
Titurgā, kaut vai līdzvērtīgi Rāmavas jaunajam sporta laukumam;
3) lūdzu realizēt kādu no sen jau apspriestajām iecerēm Titurgas ezera apkārtnē, sakārtot šo vidi;
4) brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem visā pašvaldības PII apmeklēšanas laikā.
Atbilde: (atbalstīts daļā - 1., 2. un 3. priekšlikums)
Uzvaras prospekta būvprojekts ir izstrādāts, kā arī noslēdzies iepirkums, sagatavots un iesniegts projekta pieteikums CFLA ES
līdzfinansējuma saņemšanai. Zaļā ielā ir plānots izveidot strītbola laukumu piesaistot Eiropas finansējumu. Titurgas ezera
apkārtnē ir plānota meža masīva pakāpeniska tīrīšana, lai 2021.gadā varētu uzsākt šīs teritorijas labiekārtošanas darbus.
Izskatot budžeta iespējas daudzbērnu ģimenēm 5-6 gadniekiem pašvaldības līdzfinansējums ir 1 eiro (grupām, kuras atbilst
normatīvo aktu prasībām).

Baložu pilsēta

1. Uzbūvēt Baložu vidusskolas stadionu, kuru solīts 2020.gada pavasarī nodot ekspluatācijā, bet darbi vēl nav uzsākti! 2.
Labiekārtot mežu ap Titurgas ezeru (meža takas, aktīvā atpūta uz ūdens) - jautājums tālāk par publisko apspriedi nav virzījies.
3. Mūsdienīgu un dažādām vecuma grupām atbilstošu rotaļu laukumu ierīkošana, lai pusaudži nelauž jau to minimumu, kas ir
pašlaik ir Baložos!

Baložu pilsēta

Atbilde: (atbalstīts daļā - 2. un 3. priekšlikums)
1.Jautājumā par Baložu skolas piebūvi un stadiona būvniecību norādām, ka tiek gatavota tehniskā specifikācija iepirkumam. Līdz
2020.gada beigām plānots veikt būvprojekta izstrādi.
2.Plānota meža masīva pakāpeniska tīrīšana, lai 2021.gadā varētu uzsākt šīs teritorijas labiekārtošanas darbus.
3.Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma plāns
Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši budžeta
iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā.
Baložu pilsēta
Baložos kvalitatīvs bērnu laukums dažādām vecuma grupām (Kā Olainē, tāds kā mežaparks).
Atbilde:
Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma plāns
Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši budžeta
iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā.
Baložu pilsēta
Droša ceļa šķērsošana pie Baložu doktorāta! Intensīva satiksme, caurbraucot Baložiem, ejot no skolas/dārziņa, nervus kutinoši
ir iet pāri ceļam, daudzi auto neievēro ātrumu, nedod ceļu gājējiem. Identiski pie Mego.
Atbilde:
Jūsu norādītais šķērsojums ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu"
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā Jūsu norādītajās vietās.
Labdien. Ir 4 jautājumi par Baložu vidusskolu - galvenā ēka ir ļoti slikta stāvoklī gan ārā, gan no iekšpuses. Nav īstenoti - ilgi
gaidīts skolas stadions, ka arī plānotais baseins. Jaunajā mācību gadā 2019-2020 skolā ne visām klasēm ir pieejami latviešu
valodas skolotāji - ļoti svarīgs jautājums sakarā ar pāreju uz mācībām latviešu valodā.
Atbilde:
1. 2020.gada budžeta projektā plānoti līdzekļi esošās skolas renovācijai.
2.Jautājumā par Baložu skolas piebūvi un stadiona būvniecību norādām, ka tiek gatavota tehniskā specifikācija iepirkumam. Līdz
2020.gada beigām plānots veikt būvprojekta izstrādi.
3.Baseina izbūve Baložu pilsētā bez privātā investora piesaistes šobrīd nav plānota.
4.Ķekavas novada pašvaldība savu iespēju robežās risina jautājumu par skolotāju piesaisti.

Baložu pilsēta

Uzvaras prospekta un Krišjāņa Barona ielas remontu.
Būtu vēlams arī veikt Baložu ielas seguma nomaiņu, jo pie tik intensīvas satiksmes, šis segums drīz arī būs nelietojams, kā
rezultāta ar laiku nonāksim pie vēl lielākām investīciju vajadzībām.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Uzvaras prospekta būvprojekts ir izstrādāts, kā arī noslēdzies iepirkums, sagatavots un iesniegts projekta pieteikums CFLA ES
līdzfinansējuma saņemšanai. Pašvaldība veic Krišjāņa Barona ielas uzturēšanas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā
prioritāri sakārtojamu ielu pašvaldība ir noteikusi Uzvaras prospektu. Pēc Uzvaras prospekta būvdarbu realizācijas, atbilstoši
budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas. Jūsu norādītā Baložu iela ir VAS "Latvijas valsts
ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts
ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par Baložu ielas segas nomaiņu.
Lūdzam Baložu Uzvaras prospekta rekonstrukcijas laikā paredzēt "paceltā krustojuma" veida ātrumvaļņa izbūvi Baložu
Titurgas ielas un Uzvaras prospekta krustojumā.

Baložu pilsēta

Atbilde:
Pacēlums ir paredzēts.
Labdien! Priekšlikums ir nodrošināt bērniem drošu gājienu no autobusa pieturas līdz Baložu skolai, uzliekot gājēju pārejas gan
pāri Skolas ielai, gan Jaunatnes ielai. Jo no rīta šeit ir ļoti intensīva satiksme, vecāki ved gan skolniekus, gan pirmsskolas
bērnus uz šeit izvietotajām mācību iestādēm. Kā arī Rīgas ielā pie Mego veikala uz gājēja pārējās lūdzam uzlikt luksoforu (ar
ātruma sensoru) arī bērnu drošībai, lai pāreja būtu droša.
Atbilde: (atbalstīts daļā - par Jaunatnes ielas gājēju pāreju)
Jūsu norādītais šķērsojums pie Mego ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas
valsts ceļu" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem. Pašvaldības autoceļu
(Jaunatnes ielas) satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi tiks veikti uzturēšanas darbu ietvaros.

Baložu pilsēta

1. Baložos izbūvēt labu bērnu rotaļas laukumu, kas pielāgots dažādiem vecumiem. Es kā 2 bērnu mamma redzu, ka tāda
laukuma nav. Ir tikai privāti laukumi, kas ierobežoti tikai blakus māju iedzīvotājiem un vecs laukums no padomju laikiem.
2. Ietobežot satiksmes ātrumu Skolas ielas (Baloži) posmā gar mežu, iekārtojot guļošos policistus. Tur nav ietves un visi cilvēki
staigā pa ielu, ieskaitot vecākus ar ratiem. Šo ielu tagad izmanto vairāki auto lai izbrauktu no Baložiem caur mežu un biež vien
brauc ap 60km/st.
3. Jāpaplašina esošais bērnu dārzs Baložos vai jābūvē jauns, jo ir drausmīga rinda. Mana vecākā meita stāv rindā jau 3 gadus
un joprojām ir 120tā...

Baložu pilsēta

Atbilde: (atbalstīts daļā - 1. un 2. priekšlikums)
1. Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma plāns
Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši budžeta
iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā.
2. Skolas ielā Ir paredzēts samazināt kustības ātrumu līdz 30 km/h.
3.Jautājumā par bērnudārziem informējam, ka pašvaldība iespēju robežās risina vietu skaita palielināšanu pašvaldības
pirmskolas iestādēs.
Sakārtot pieturtvietas posmā
Ķekava-Daugmale, ierīkojot nojumes, zem kurām patverties no lietus, sniega, vēja.

Daugmales pagasts

Atbilde: (Atbalstīts daļā - par pieturvietu "Skola")
Ceļš Ķekava-Daugmale ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu"
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par pieturvietu
uzlabošanu. Papildus informācija par pieturvietu "Skola": ir noslēdzies iepirkums projektēšanas darbiem gājēju pārejas un
pieturas pārbūvei. 2020.gada budžetā plānoti līdzekļi projektēšanai un būvniecībai.
Pārbūvēt gājēju pāreju Daugmalē krustojumā Kompleksa ceļš, Ciemata ceļš, P85.
Atbilde:
Ceļš Ķekava-Daugmale ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu"
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par gājēju pārejas
pārbūvi. Ir noslēdzies iepirkums par projektēšanas darbiem gājēju pārejas un pieturas pārbūvei. 2020.gada budžetā plānoti
līdzekļi projektēšanai un būvniecībai.

Daugmales pagasts

Uzstādīt autobusa pieturas nojumi virzienā uz Rīgu pieturā "Skola" Daugmales teritorijā.

Daugmales pagasts

Atbilde:
Ceļš Ķekava-Daugmale ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu"
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par pieturvietu
uzlabošanu. Ir noslēdzies iepirkums par projektēšanas darbiem gājēju pārejas un pieturas pārbūvei. 2020.gada budžetā plānoti
līdzekļi projektēšanai un būvniecībai.
VELO CELIŅU ĶEKAVA - KATLAKALNS.

Katlakalns

Atbilde.
Norit veloceliņa būvprojekta izstrāde, paredzot būprojektu sadalīšanu pa kārtām. Atbilstoši budžeta iespējam atsevišķu
veloceliņa kārtu realizāciju plānots uzsākt 2020.gadā.
Sakārtot ceļu segumu pie Gaismas ielas 19/3.

Ķekava

Atbilde.
2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Gaismas ielas 19, k-10. Starp māju un upīti iet ceļš uz kura vajadzētu būt guļošajam policistam, jo šajā posmā ļoti daudziem
patīk braukt ātrak par atļauto ātrumu. Gar māju skraida bērni, dzīvnieki.

Ķekava

Atbilde.
Priekšlikums atbalstīts, guļošais policists tiks izvietots.
Lūdzu virzīt izskatīšanai iespēju par gājēju pārejas izveidi Nākotnes ielā pretim Dālderiem. Otrkārt, lūdzu virzīt izskatīšanai
jautājumu par noasfaltētas taciņas izveidi, lai no autobusa pieturas pie Dālderiem, pa to pašu ceļa pusi ejot, varētu nokļūt līdz
sākumskolai. Tāpat lūdzu izskatīt iespēju par regulējama (luksofors) krustojuma izveidi Nākotnes ielai ar A7, īpaši rīta un vakar
laikos, kad ir intensīva satiksme.
Atbilde: (Atbalstīts daļā - par gājēju taciņu un gājēju pāreju pār Nākotnes ielu)
Autoceļš ir VAS "Latvijas valsts ceļi" pārziņā. Ķekavas novada pašvaldība, tiksies ar VAS "Latvijas valsts ceļu" pārstāvjiem, lai
pārrunātu jautājumus, kas saistīts ar drošības uzlabošanu uz valsts autoceļiem, tai skaitā par luksafora izbūvi. Ir plānota gājēju
taciņas pagarināšana un tiks izskatīts jautājums gājēju pārejas ierīkošanu.

Ķekava

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

Ķekava

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

Lūdzu nodrošināt drošu upītes šķērsošanu bērniem, veciem cilvēkiem un pārējiem pie saliņas bērnu laukuma Ķekava. Tilts
šūpojas un plāksnes jau atkal pūst. Lūdzu uzbūvēt normālu tiltu.

Ķekava

Atbilde.
Pašvaldība uzlabos pārvietošanās iespējas parka teritorijā, atbilstoši budžeta iespējām tiks uzlaboti esošie tiltiņi.
Veikt ielu seguma atjaunošanas darbus pie daudzdzīvokļu māja Ķekavā, Gaismas iela 19/3.

Ķekava

Atbilde.
2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Lūdzu ļoti nepieciešams remontēt ielu Ķekavā, Gaismas ielā 19k3. Iekartot iezīmētas autostāvvietas un mazliet paplašināt, lai
var izgriezties perpendikulāri novietoti auto. Arī mājas galā uz bērnu laukuma pusi nepieciešams sakārtot gan ielas segumu,
gan iekārtot marķētu stāvlaukumu. Autostāvvietiņa pie PII Ieviņa, manuprāt ir galīgi par mazu. Šo laukumu noteikti jāiekārto
līdzīgi kā pie pašvaldības vai Sporta centra.

Ķekava

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

Ķekava

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

Ķekava

Lūgums ieplānot 2020.gadā paveicamo darbu plānā Ķekavas dzīvojamā ciematā brauktuvi pie 3.mājas un auto novietošanas
laukumu pie atkritumu urnām.

Ķekava

Atbilde.
2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.

Gaismas ielas 19/3 pagalma brauktuves remonts. Automašīnu stāvvietas izveide.

Ķekava

Atbilde.
2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.
Trešās mājās ceļa remontu un stāvvietu izbūvēšanu. Trešās mājās galā sakārto laukumu ar uzbūvētām stāvvietām.

Ķekava

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

Ķekava

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

Ķekava

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

Ķekava

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

Ķekava

Atjaunot asfalta segumu un ierīkot notekūdeņu kanalizāciju pie dzīvojamās daudzstāvu ēkas Gaismas ielā 19K3.

Ķekava

Atbilde.
2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi. Notekūdeņu kanalizācija netiek plānota, segums tiks ieklāts ar slīpumu, lai
novadītu lietusūdeni.
Izveidot kompostējamo atkritumu savākšanas laukumu, primāri tam, lai tiem, kuri pļauj savus zālienus, būtu, kur likt zaļo
biomasu, jo kompostēšanai tās ir daudz par daudz.
Atbilde.
Ķekavas novada pašvaldība ir izveidojusi laukumu nekustamajā īpašumā "Gurnicas", Ķekava, kā arī uzsākusi būvprojektu izstrādi
atkritumu laukumu izveidi Baložu pilsētā.
Veloceliņš Ķekava-Rīga.

Priekšlikums uz novadu
kopumā

Priekšlikums uz novadu
kopumā

Atbilde.
Norit veloceliņa būvprojekta izstrāde, paredzot būprojektu sadalīšanu pa kārtām. Atbilstoši budžeta iespējam atsevišķu
veloceliņa kārtu realizāciju plānots uzsākt 2020.gadā.
Veloceliņš līdz Rīgas robežai.

Priekšlikums uz novadu
kopumā

Atbilde.
Norit veloceliņa būvprojekta izstrāde, paredzot būprojektu sadalīšanu pa kārtām. Atbilstoši budžeta iespējam atsevišķu
veloceliņa kārtu realizāciju plānots uzsākt 2020.gadā.
Velo celiņu Ķekava - Katlakalns.

Priekšlikums uz novadu
kopumā

Atbilde.
Norit veloceliņa būvprojekta izstrāde, paredzot būprojektu sadalīšanu pa kārtām. Atbilstoši budžeta iespējam atsevišķu
veloceliņa kārtu realizāciju plānots uzsākt 2020.gadā.
Ielas asfalta seguma nomaiņa Rāmavas ielas 23, Rāmavas ielas 21, kā arī Rāmavas ielas 17 pagalma teritorijā.
Atbilde.
2020.gadā tiek plānoti seguma atjaunošanas darbi.

Rāmava

1) Plaša bērnu rotaļu laukuma izveide.
2) Laukums dažādām, sporta aktivitātēm.
3) Mūsdienīgāka un lietderīgāka strūklaku izbūve aiz Baložu pilsētas pārvaldes.
4) Sakārtot briesmīgos Titurgas ceļus un ietves.

Titurga

Atbilde: (atbalstīts daļā - 1.un 2. punkts)
1.Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma plāns
Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši budžeta
iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā, kā arī kārtotas pastaigu takas.
2. 2020.gadā budžetā ir plānoti līdzekļi strūklakas būvprojekta izstrādei un realizācijai.
3. Pašvaldība veic Titurgas ielu uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Kā prioritāri sakārtojamu ielu pašvaldība ir
noteikusi Uzvaras prospektu. Pēc Uzvaras prospekta būvdarbu realizācijas, atbilstoši budžeta iespējām, secīgi tiks būvētas un
atjaunotas citas Baložu pilsētas ielas.
Izveidot mūsdienām atbilstošas sporta un rotaļu vietas/laukumus Titurgā, kur bērnu un jauniešu skaits ir ļoti liels. Sakārot no
Padomju laikiem palikušās neizstaigājamās un bērniem bīstamās takas pie veikaliem, rotaļu laukumiem.
Atbilde: (atbalstīts daļā - 1.daļa par labiekārtojumu)
Ir noslēgusies Ķekavas novada labiekārtojuma koncepcijas izstrāde, kuras ietvaros tika izstrādāts vienots labiekārtojuma plāns
Ķekavas novadā, norādot ne tikai spēļu laukumu veidus un izvietojumu, bet arī to realizācijas ieteicamo secību. Atbilstoši budžeta
iespējām tiks realizēti spēļu laukumi, tai skaitā Baložu pilsētā, kā arī kārtotas pastaigu takas.

Titurga

