Stopiņu novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētais investīciju plāns 2018.gadam
(Apstiprināts ar Stopiņu novada dome sēdes 20.12.2017.lēmumu, protokols nr.15 un 17.01.2018. lēmumu, protokols nr. 17)
Nr.

p-1

Nosaukums

Ciems

Projekts "Proti un dari!”
jauniešiem

Projekts Ceļa Lielkājas p-2 Kalves, C21 - Grīvas grants
ceļu izbūve IV kārta
Projekts "Eksportētāju,
uzņēmēju attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras
p-3
izbūve Stopiņu novada Līču
un Ulbrokas ciemos (Dambja ,
Dauguļupes ielas)"
Projekts "Stopiņu novada
iedzīvotāju veselības
p-4
veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi"

Ilgtermiņa prioritāte, uzdevums
atbilstoši Rīcības plānam

IP 3-1.2.2.uzdevums. Sekmēt
jauniešu iekļaušanos darba tirgū

Indikatīvās
projekta kopējās Kopā 2018.g.
izmaksas, EUR

52000

12268

Budžeta
izmaksas
2018.g.

Valsts kases
Fondu
aizņēmums finansējums
(2018.g.)
(2018.g.)

0

12268

Dzidriņas- IP4-2.1.1.uzdevums. Uzlabot novada
230000
Līči
teritoriju savstarpējo sasniedzamību

Ulbroka,
Līči

IP3-2.1.1.uzdevums. Uzlabot
uzņēmumu sasniedzamību un
ražošanas teritoriju attīstību

1498567

1498567

224785

IP1-6.2.3.uzdevums. Realizēt
programmas sabiedrības veselīga
dzīvesveida sekmēšanai

108381

36127

3613

32514

168589

IP3-3.3.1.uzdevums. Uzlabot tūrisma
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 8782
novadā

8782

1756

7026

p-6

Valsts un pašvaldību vienotais
Klientu apkalpošanas centrs

IP 2-2.1.2.uzdevums. Iekļauties
vienotā valsts e-pārvaldes sistēmā

9660

9660

0

9660

IP 2-2.1.2.uzdevums. Iekļauties
vienotā valsts e-pārvaldes sistēmā

15000

2

Iekšpagalmu Upeslejas 2; 4;
5; 7 pārbūve

3

Burtnieku ielas 7 pagalma
pārbūves projekta izstrāde

4

Bērnu rotaļlaukuma pārbūve
Līčos

5

Garās ielas apgaismojuma
projekta izstrāde

6

Kazāru ielas pārbūve

4-2.5.3.uzdevums. Uzlabot sporta
infrastruktūras objektus
4-2.6.2.uzdevums. Nodrošināt
dzīvojamo zonu publiskās ārtelpas
Upeslejas
labiekārtošanu atbilstoši izstrādātiem
projektiem
4-2.6.2.uzdevums. Nodrošināt
dzīvojamo zonu publiskās ārtelpas
Saurieši
labiekārtošanu atbilstoši izstrādātiem
projektiem
4-2.5.3.uzdevums. Uzlabot sporta
Līči
infrastruktūras objektus
4-1.1.5.uzdevums. Samazināt
Dreiliņi
nelietderīgu siltumenerģijas un
elektroenerģijas resursu patēriņu,
4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
Saurieši
pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus

2021

36127

9660

1,4 km grants ceļa pārbūve

36127 36127

9660

9660

15000

3200

X

JSPA (ESF)

LAD
(ELFLA)

CFLA (ERAF)

Apkalpoti ik gadus 300
novada iedzīvotāji

CFLA (ESF)

90%

Velomaršrutu marķēšanas 32
zīmes, sabiedrības iesaiste
80%
talkā un laivas braucienā,
Nodrošinātā valsts un
pašvaldību pakalpojumu
100%
pieejamība
Uzlabota pašvaldības epakalpojumu un datu
apstrādes sistēma ,
dokumentu vadības sistēma
Sniegti pakalpojumi sociālā
riska grupas bērniem un
100%
labiekārtots fizioterapijas
kabinets

3200

6000

6000

6000

Izveidots rotaļlaukums

67500

67500

67500

Pārbūvēts daudzdzīvokļu
māju pagalms

6000

6000

6000

2018.g. izstrādāts
daudzdzīvokļu mājas
pagalma pārbūves projekts

30000

30000

30000

Pārbūvēts bērnu rotaļlaukums

15000

15000

15000

180000

180000

180000

1

X

97500

Fonds,
programma

Pārbūvētas asfaltētas ielas un
jaunbūvēts ceļš. Dauguļupes
ielas 0,92km un Dambja ielas
85%
0,78 km garumā pārbūve,
Dambja ielas posms 0,4 km ir
jaunbūvējams ceļa posms.

24500

135000

21300

Projekta
atbalsta
intensitāte
(%) vai EUR

25 novada jaunieši, kas
nestrādā un nemācās, tiks
13000 13000 potenciāli iesaistīti mācībās, 100%
sociālās aktivitātes vai darba
attiecībās

1273782

Projekts "Dabas objektu un
velomaršrutu marķēšana"

Projekts "Deinstitucionalizācija
un sociālie pakalpojumi
p-8
personām ar invaliditāti un
bērniem"
Institūta iela 19 rotaļlaukuma
1
Ulbroka
izveidošana

13000

2020

230000

p-5

Pašvaldību klientu
p-7 informācijas pārvaldības
risinājumi (PKIP)

2019

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

2018. g. izstrādāts projekts
Gars ielas apgaismojuma
izbūvei.
Izstrādāts būvprojekts un
pārbūvēts Kazāru ielas posms
(0.22km)

Vides fonds
Valsts
programma
ERAF

ESF

Nr.

Nosaukums

Ciems

Ilgtermiņa prioritāte, uzdevums
atbilstoši Rīcības plānam

Indikatīvās
projekta kopējās Kopā 2018.g.
izmaksas, EUR

Budžeta
izmaksas
2018.g.

Ulbroka

4-2.1.4.uzdevums. Nodrošināt ar
transporta infrastruktūru saistīto
50000
objektu atbilstību kvalitātes prasībām

8

Ambulances ēkas pārbūve ,
Institūta iela 20, Ulbroka

Ulbroka

1-6.1.1.uzdevums. Paaugstināt esošo
200000
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

9

Gājēju ietve Kaudzīšu ielā

Rumbula

10

Stopiņu pamatskolas PII
iebrauktuves pārbūve

Saurieši

11

Stopiņu pamatskolas PII
apgaismojums

Saurieši

12

Universālās zāles plašizklaides
pasākumiem Līdumnieku iela Saurieši
10, Saurieši būvniecība

1-2.3.Rīcības virziens: izglītības un
kultūras iestāžu un sporta objektu
pieejamības nodrošināšana

1500000

875000

500000

13

Mārsilu ielas pārbūve

4-2.1.1.uzdevums. Uzlabot novada
teritoriju savstarpējo sasniedzamību

200000

10000

10000

14

Garās ielas posma izbūve no
Lubānas ielas līdz
Dreiliņi
krustojumam ar Noliktavu ielu

3-2.1.1.uzdevums. Uzlabot
uzņēmumu sasniedzamību un
ražošanas teritoriju attīstību

102850

102850

102850

15

Rotaļu laukumi - Jaunsiši,
Dreiliņi, Dzidriņas

15000

15000

15000

16

Gājēju tilts pār Piķurgu

Ulbroka

50000

50000

50000

17

Dzintaru un Zirņu ielas
pārbūve

Dzidriņas

200000

200000

200000

18

Peldu iela 4 pagalma
pārbūves projekta izstrāde

Ulbroka

70000

7000

7000

19

Ceļa Pundurīši-Līdaciņas
pārbūve

20

Kalnozolu ielas pārbūve

7

Gājēju celiņi izbūve no Parka
ielas uz Radiostacijas ielu

Līči

4-2.1.4.uzdevums. Nodrošināt ar
transporta infrastruktūru saistīto
90000
objektu atbilstību kvalitātes prasībām
1-2.1.2.uzdevums. Renovēt un
rekonstruēt izglītības, kultūras un
4000
sporta iestāžu (dc, skolas,
bibliotēkas) ēkas
1-2.1.2.uzdevums. Renovēt un
rekonstruēt izglītības, kultūras un
15000
sporta iestāžu (dc, skolas,
bibliotēkas) ēkas

4-2.5.3.UZDEVUMS. UZLABOT
SPORTA INFRASTRUKTŪRAS
OBJEKTUS
4-2.1.4.uzdevums. Nodrošināt ar
transporta infrastruktūru saistīto
objektu atbilstību kvalitātes prasībām
4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus
4-2.6.2.uzdevums. Nodrošināt
dzīvojamo zonu publiskās ārtelpas
labiekārtošanu atbilstoši izstrādātiem
projektiem

Valsts kases
Fondu
aizņēmums finansējums
(2018.g.)
(2018.g.)

2019

2020

2021

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

50000

Gājēju celiņu izbūve no Parka
ielas uz Radiostacijas ielu

200000

200000

Uzlabota primārās veselības
pakalpojumu pieejamība
(izbūvētas papildus telpas
pakalpojumu sniegšanai)

10000

10000

2018.g.- būvprojekta
izstrāde. Ietves izbūve 2.2km

4000

4000

Pārbūvēta iebrauktuve,
uzlabota drošība

15000

15000

Ierīkots apgaismojums PII
teritorijā

50000

375000

77000

150000

Uzlabotas pašvaldības ielas
0.46km
2018.g. izstrādāts
daudzdzīvokļu mājas
pagalma pārbūves projekts.

Ulbroka

4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus

270000

270000

270000

202500

Vālodzes

4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus

120000

120000

120000

90000

2

Izbūvēta universāla zāle
plašizklaides pasākumiem
Sauriešos (pie Stopiņu
pamatskolas ēkas, iekļaujot
ēdināšanas bloku)
2018.g.būvprojekta izstrādes
uzsākšana un zemju
atsavināšana ielas pārbūvei.
Projekta rezultāts- pārbūvēta
iela 0.64km uzlabota teritoriju
savstarpējā sasniedzamība.
Uzlabota uzņēmējdarbības
teritoriju sasniedzamība.
Pārbūvēts ielas posms no
Rīgas robežas līdz
krustojumam ar Noliktavu
ielu (ieskaitot)
Izbūvēti vai uzlaboti 3 rotaļu
laukumi Jaunsišu ielā,
Dreiliņos, Dzidriņās
Izbūvēts gājēju tilts pār
Piķurgu (pie Acones ielas) ,
uzlabota gājēju drošība

Pārbūvēts ceļa posms 0.94km
no Acones ielas līdz Ievu ielai
nodrošinot kvalitatīvu
tehnisko stāvokli
Pārbūvēta iela 0.26km
nodrošinot kvalitatīvu
tehnisko stāvokli

Projekta
atbalsta
intensitāte
(%) vai EUR

Fonds,
programma

Nr.

21

Nosaukums

Institūta 36 pagalma
pārbūves projekta izstrāde

Ciems

Ulbroka

Ilgtermiņa prioritāte, uzdevums
atbilstoši Rīcības plānam

Indikatīvās
projekta kopējās Kopā 2018.g.
izmaksas, EUR

4-2.6.2.uzdevums. Nodrošināt
dzīvojamo zonu publiskās ārtelpas
100000
labiekārtošanu atbilstoši izstrādātiem
projektiem

100000

Budžeta
izmaksas
2018.g.

Valsts kases
Fondu
aizņēmums finansējums
(2018.g.)
(2018.g.)

2019

2020

2021

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji
Pārbūvēts daudzdzīvokļu
mājas pagalms

100000

Pārbūvēts ceļa Līči - Juglas
Dzirnavas posms no īp.
"Bebri" līdz "Juglas dzirnavas"
nodrošinot kvalitatīvu
tehnisko stāvokli
2018.g. izstrādāts
būvprojekts, Pārbūvēta iela
0.26km nodrošinot kvalitatīvu
tehnisko stāvokli
Pārbūvēta iela 0.56km
nodrošinot kvalitatīvu ielas
tehnisko stāvokli
Pārbūvēta iela 0.75km
nodrošinot kvalitatīvu ielas
tehnisko stāvokli
Pārbūvētas ielas nodrošinot
kvalitatīvu ielu tehnisko
stāvokli Volgas iela 0.43km,
Meža iela 0.63km
Pārbūvēts ielas brauktuves
posms un laukums
nodrošinot kvalitatīvu ielas
tehnisko stāvokli
Pārbūvēta iela 0.8km
nodrošinot kvalitatīvu ielas
tehnisko stāvokli
Uzlabota satiksmes drošība,
uzstādot ātrumvaļņus (20
gab.)
Izbūvēts gājēju celiņš (ietve)
0.35km, uzlabota gājēju
drošība
Pārbūvēta iela 0.4km
nodrošinot kvalitatīvu ielas
tehnisko stāvokli

22

Pašvaldības autoceļa Līči –
Juglas Dzirnavas pārbūve

Līči

4-2.1.1.uzdevums. Uzlabot novada
teritoriju savstarpējo sasniedzamību

100000

100000

100000

23

Lakstīgalu ielas pārbūve

Vālodzes

4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus

135000

7000

7000

24

Piķurgas ielas pārbūve

Vālodzes

100000

100000

100000

75000

25

Parka ielas pārbūve

Ulbroka

180000

180000

180000

135000

26

Volgas un Meža ielas pārbūve Saurieši

4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus

100000

100000

100000

75000

27

Upeslejas 9 laukuma izbūve

4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
Upeslejas pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus

180000

180000

180000

28

Ezermalas ielas pārbūve

120000

120000

120000

40000

40000

50000

50000

50000

110000

110000

110000

50000

50000

50000

Pārbūvēts daudzdzīvokļu
mājas pagalms

40000

40000

40000

Pārbūvēta stāvvieta pie PII
Upeslejās,
Pārbūvēts tirgus laukums,
izbūvētas nepieciešamās
stāvvietas, veikta skvēra
labiekārtošana

29
30
31

32

33

34

35

4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus
4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus

4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus
4-2.1.3.uzdevums. Uzlabot ceļu
Satiksmes drošības pasākumi
satiksmes drošības sistēmu un
satiksmes organizāciju
Gājēju celiņa Cepļa ielā (no
4-2.1.4.uzdevums. Nodrošināt ar
Asaru ielas līdz kapiem)
Dzidriņas transporta infrastruktūru saistīto
izbūve
objektu atbilstību kvalitātes prasībām
4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
Riekstkalnu ielas pārbūve
Dzidriņas pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus
4-2.6.2.uzdevums. Nodrošināt
Institūta ielas 8 pagalma
dzīvojamo zonu publiskās ārtelpas
Ulbroka
pārbūve
labiekārtošanu atbilstoši izstrādātiem
projektiem
1-2.1.2.uzdevums. Renovēt un
PII stāvvietas pārbūve
rekonstruēt izglītības, kultūras un
īpašumā "Internātskola"
Upeslejas
sporta iestāžu (dc, skolas,
Upeslejās
bibliotēkas) ēkas
Ulbroka

Tirgus laukums un stāvvietu
izbūve Ulbrokā , Institūta iela Ulbroka
36C

3-3.2.3.uzdevums. Veicināt
uzņēmējdarbības attīstību

45000

45000

45000

Dzeņu iela 10, ēkas pārbūve

4-2.5.5.uzdevums. Organizēt
pašvaldības īpašumā neesošo vidi
degradējošo objektu sakārtošanu vai 70000
nojaukšanu un/vai teritoriju
rekultivāciju

70000

70000

Cekule

3

75000

90000

82500

52500

Veikta bijušās veikala ēkas
(vidi degradējoša obj.)
pārbūve , Izbūvēti dzīvokļi

Projekta
atbalsta
intensitāte
(%) vai EUR

Fonds,
programma

Nr.

Nosaukums

Ciems

Ilgtermiņa prioritāte, uzdevums
atbilstoši Rīcības plānam

Indikatīvās
projekta kopējās Kopā 2018.g.
izmaksas, EUR

Budžeta
izmaksas
2018.g.

Valsts kases
Fondu
aizņēmums finansējums
(2018.g.)
(2018.g.)

Dzīvokļa Burtnieku ielā,
Sauriešos pārbūve

Saurieši

27000

27000

27000

37

Upesleju autobusa
pieturvietas pārbūve

4-2.1.2.uzdevums. Uzlabot
Upeslejas pašvaldības ielu un ceļu tehnisko
stāvokli un dzīves vides apstākļus

14000

14000

14000

38

1-2.1.2.uzdevums. Renovēt un
PII grupu telpu izbūve
rekonstruēt izglītības, kultūras un
Upesleju internātpamatskolā - Upeslejas
sporta iestāžu (dc, skolas,
rehabilitācijas centrā
bibliotēkas) ēkas

80000

80000

80000

39

Sūkņu stacijas ēkas pārbūves
1-6.1.1.uzdevums. Paaugstināt esošo
par doktorāta ēku Upeslejās Upeslejas
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību
projekta izstrāde

40

Upesleju sporta laukuma
apgaismojuma ierīkošana

41

Ceļa Lielkājas - Kalves, C21Vālodzes, 4-2.1.1.uzdevums. Uzlabot novada
Grīvas posma pārbūve
Dzidriņas teritoriju savstarpējo sasniedzamību
1.kārta

662279

662279

411014

159749

42

Ceļa Lielkājas - Kalves, C21- Vālodzes, 4-2.1.1.uzdevums. Uzlabot novada
Grīvas posma pārbūve 2.kārta Dzidriņas teritoriju savstarpējo sasniedzamību

153090

153090

153090

114818

44

Autobusa iegāde skolēnu
pārvadājumiem

120000

120000

120000

45

LEADER projektu
līdzfinansējums

10000

10000

46

Stopiņu novada kultūras
centrs

Upeslejas

4-2.5.3.uzdevums. Uzlabot sporta
infrastruktūras objektus

1-2.3.Rīcības virziens: izglītības un
kultūras iestāžu un sporta objektu
pieejamības nodrošināšana

8000

70000

8000

8000

1-2.3.2.uzdevums. Uzlabot izglītības,
kultūras iestāžu un sporta objektu
10170597
pieejamību cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem

6050000

47

Stopiņu novada pašvaldības
administrācijas ēkas pārbūve, Ulbroka
Institūta iela 1A

2-4.1.1.uzdevums. Nodrošināt ērtu
pārvaldes pieejamību, tai skaitā
cilvēkiem ar funkcionāliem
traucējumiem. Darbinieku darba
apstākļu uzlabošana

1000000

500000

48

Ulbrokas vidusskolas ēdnīcas
un pamatskolas piebūves
projekta izstrāde

Vālodzes

1-2.1.2.uzdevums. Renovēt un
rekonstruēt izglītības, kultūras un
sporta iestāžu (dc, skolas,
bibliotēkas) ēkas

150000

150000

49

Ūdensteču tīrīšana un
padziļināšana zonās G5 un
Dauguļupītē

Dreiliņi,
Ulbroka

4-5.1.2.uzdevums. Ilgstpējīga ūdens
415112
resursu apsaimniekošana

415112

Ulbroka

4

2020

2021

Projekta
atbalsta
intensitāte
(%) vai EUR

Fonds,
programma

Pārbūvēts dzīvoklis,
pašvaldības dzīvojamā fonda
uzlabošana
Uzlabots ielu un ceļu
tehniskais aprīkojums pārbūvēta autobusa
pieturvieta

36

70000

2019

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji

Izbūvētas telpas pirmsskolas
izglītības grupām , veicot
telpu pārbūvi.
2018.g. izstrādāts
būvprojekts ēkas pārbūvei.
Mērķis -Nodrošināt primāro
veselības pakalpojumu
saņemšana Upeslejās
Ierīkots apgaismojums sporta
laukumam

3630000

251265

4120597

500000

90%
Pārbūvēts ceļš nodrošinot
(295000eur LAD
kvalitatīvu tehnisko stāvokli,
2017(ELFLA)
1.78km grants ceļa pārbūve
2018.g)
Pārbūvēts ceļš nodrošinot
kvalitatīvu tehnisko stāvokli,
1.78km asfalta seguma
izbūve
Nodrošināti skolēnu
pārvadājumi uz izglītības
iestādēm
Nodrošināts LEADER
programmas projektu
līdzfinansējums
Uzbūvēta kultūras centra ēka,
uzlabota kultūras
pakalpojumu pieejamība,
nodrošināta pieejamība
cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām
Uzbūvēta administratīvās
ēkas piebūve, uzlaboti
pašvaldības pakalpojumu
sniegšanas apstākļi,
darbinieku darba apstākļi,
nodrošināta pakalpojumu
pieejamība cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām
Ulbrokas vidusskolas ēdnīcas
un pamatskolas piebūve
(telpu platība 2200kv.m.),
2018.g. izstrādāts
būvprojekts
Uzlabots melioratīvais
stāvoklis veicot pašvaldības
nozīmes meliorācijas sistēmu
atjaunošanu

Nr.

Nosaukums

Ciems

Ilgtermiņa prioritāte, uzdevums
atbilstoši Rīcības plānam

4-2.2.2.uzdevums. Samazināt vides
piesārņojumu ar neattīrītiem vai
nepietiekami attīrītiem sadzīves
notekūdeņiem
1-2.1.2.uzdevums. Renovēt un
rekonstruēt izglītības, kultūras un
Upeslejas
sporta iestāžu (dc, skolas,
bibliotēkas) ēkas

Indikatīvās
projekta kopējās Kopā 2018.g.
izmaksas, EUR

Budžeta
izmaksas
2018.g.

50

Kanalizācijas spiedvada izbūve
Dreiliņos no Kuršu ielas līdz
Dreiliņi
attīrīšanas iekārtām

100000

100000

51

Ēkas "Upeslejas 9"
vienkāršota atjaunošana
(siltināšana)

100000

100000

5

Valsts kases
Fondu
aizņēmums finansējums
(2018.g.)
(2018.g.)

2019

2020

2021

Projekta plānotie darbības
rezultāti un to rezultatīvie
rādītāji
Nodrošināta centralizēta
kanalizācijas notekūdeņu
savākšana Dreiliņu ciema
daļā
Veikta ēkas vienkāršota
atjaunošana (siltināšana) uzlabota ēkas
energoefektivitāte

Projekta
atbalsta
intensitāte
(%) vai EUR

Fonds,
programma

