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Iebildumi par Ķekavas novada teritorijas plānojuma ieceri.

Šī gada 3.aprīlī Katlakalna tautas namā notika publiskā apspriešana Ķekavas novada jaunajam
teritorijas plānojumam tieši par Valdlauču, Rāmavas un Katlakalna ciemiem. Iedzīvotāji sapulces laikā
izteica noraidošu attieksmi sekojošām iecerēm:
1. Plānoto smagās rūpniecības (ar A kategorijas piesārņojošo darbību) pieļaušanu Valdlauču un
Rāmavas ciemos tiešā dzīvojamo zonu tuvumā, jo īpaši sekojošos zemes gabalos:

2. Jaunu ražošanas teritoriju izveidi ar pieļaujamo B un C piesārņojošo darbību:

3. Esošo jauktu apbūves teritoriju pārveidi par ražošanas zonām, varbūt šeit R1 zonējuma vietā
labāk iederētos JC3, kas arī pieļauj vieglo ražošanu:

4. Noliktavu būvniecības pieļaušanu, kurās varētu tikt pārkrautas un glabātas dažādas ķīmiskas
vielas, kas pasliktinātu un radītu kaitējumu apkārtējai videi kā arī pasliktinātu iedzīvotāju dzīves
apstākļus.
5. Tika izteiktas arī bažas par jau tā pārslogoto satiksmi rītos, īpaši cauri Valdlaučiem Dienvidu tilta
virzienā. Jaunu noliktavu un ražošanas objektu gadījumā situācija tikai pasliktinātos vēl vairāk.

Visbūtiskākais ir jautājums par smagās ražošanas objektu kā arī citu objektu ar piesārņojošo darbību
pieļaušanu tiešā dzīvojamo zonu tuvumā (konkrētie zemes gabali, kam ir plānots veikt zonējuma maiņu,
ir uzrādīti augstāk punktā nr. 1) un nr. 2), jo ražošanas objektu haotiska izvietošana starp, pie un blakus
dzīvojamām zonām nevar tikt uzskatīta par labo praksi un tālredzīgu plānošanu– šādi nepavisam netiek
lauztas tā saucamo “deviņdesmito” gadu tradīcijas, kad vērā tika ņemtas tikai atsevišķas biznesa
intereses un ignorēta iedzīvotāju labklājība. Daudzi iedzīvotāji šo vietu par savu dzīves vietu ir
izvēlējušies tieši tāpēc, ka šeit netika paredzēta smago ražošanas un citu objektu ar piesārņojošo darbību
izvietošana.
Lūdzam pašvaldību, teritorijas plānotājus un visus pārējos atbildīgos ņemt vērā iepriekš minētos
iedzīvotāju iebildumus un veikt attiecīgās korekcijas zonējumos, lai šāda iedzīvotājiem, tai skaitā
jaunajām ģimenēm, labvēlīgas dzīvesvietas vides degradēšana nenotiktu.
Ceram, ka šie iebildumi jau tika piefiksēti publiskās apspriešanas laikā un ceram uz pašvaldības vēlmi
aizstāvēt tās iedzīvotāju intereses un nepieļaut augstāk minēto ieceru īstenošanu.

Ar cieņu,
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

