Ceļa pārbūve
Stopiņu novada pašvaldība piedalās Lauku attīstības programmas
pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Lai apgūtu piešķirto summu 390 000 EUR, pašvaldība ir noteikusi novada ceļu vērtēšanas
kritērijus un organizējusi apspriedi ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem par novada ceļu attīstības
jautājumiem. Ceļu un ceļu posmu prioritāro secību nosaka atkarībā no to nozīmības
uzņēmējdarbības un tās konkurētspējas veicināšanā, kā arī ievērojot vietējo uzņēmēju
intereses un līdzvērtīgu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā.
Pēc iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultātiem par prioritāru izvirzīts ceļš Lielkājas –
Kalves un ceļa posms C21 – Grīvas, par ko viedokli izteica lielākais skaits novada iedzīvotāji
un uzņēmēji.
Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts “Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21 – Grīvas,
Stopiņu novadā, pārbūve”, ko vērtē būvvalde.
Plānots ceļa pārbūves darbus veikt 2017.gadā.

2.novembrī aicinām apspriest novada ceļu attīstību
Lai aktualizētu novada Attīstības programmas Rīcības un investīciju plānu un Lauku attīstības
programmas pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, Stopiņu
novada pašvaldība organizē apspriedi ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem par novada ceļu
attīstības jautājumiem.
Apspriedes laiks un norises vieta - 2016.gada 2.novembris pl. 17.30 Ulbrokas kultūras nams
(Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV- 2130)
Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt viedokļus, izvirzīt priekšlikumus par novada
ceļu attīstību līdz 2016.gada 2.novembrim:
- sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: planotajs@stopini.lv;
- sūtot pa pastu uz adresi: Stopiņu novada dome, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads LV2130;
- iesniedzot personīgi Stopiņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā.
Stopiņu novada domes projektu vadītāja Ilze Kļaviņa
(20.10.2016.)

Noslēgusies iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par novada ceļiem un ielu posmiem
2016.gada 5.novembrī noslēdzās Stopiņu novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par
novada ceļiem un ielu posmiem. Izvērtēšanai tika piedāvāti septiņi ceļi un ielu posmi, kas
atbilst Eiropas Lauksaimniecības un Zivsaimniecības Fonda izsludinātā konkursa
“Pamatpakalpojumi un ciemu atjaunošana lauku apvidos” kritērijiem. Minētā konkursa
ietvaros līdz 2018. gadam ir pieejami finanšu līdzekļi grants ceļu segumu sakārtošanai.
Apkopojot iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļus, ko izteica kopumā 90 iedzīvotāji un 19
uzņēmēji, par aktuālāko izvirzīts ceļš Lielkājas – Kalves un ceļa C21- Grīvas posms no
Ulbrokas vidusskolas līdz Dzidriņām un Sišiem. Par to tika saņemti 63 iesniegumi ar
pamatojumu par ceļa pārbūves nepieciešamību, ko nosaka esošais ceļa funkcionālais
stāvoklis un gājēju un riteņbraucēju drošības problēmas, kā arī ceļa pozitīva ietekme uz
uzņēmējdarbības attīstību. Par ceļa posma Līdaciņas-Pundurīši Ulbrokā un Vālodzēs 0,8 km
garumā sakārtošanu viedokli izteica 24 iedzīvotāji, minot ceļa nozīmi funkcionālo saišu
veidošanā starp novada ciemiem. Par ceļa Beveriņi -Vālodzes 1,4 km garumā uzlabošanu
izteicās 13 iedzīvotāji, par Kalnozolu ielu Vālodzēs 0,2 km garumā – 5 iedzīvotāji.
Papildus par novada ceļu infrastruktūras uzlabošanu tika saņemti arī ierosinājumi no Stopiņu
novada ciemu iedzīvotājiem. Vairāki viedokļi izteikti no Parka ielas iemītniekiem par ielas
asfaltēšanu, viens priekšlikums - par Līgo ielas noasfaltēšanu. No Dzidriņu ciema
iedzīvotājiem saņemti divi rosinājumi – par Loku ielas asfaltēšanu un gājēju ietves un
apgaismojuma izbūvi posmā Krasti – Dzidriņas līdz ceļam P5. Šīs vajadzības ir apzinātas un
tiks ņemtas vērā, izstrādājot Stopiņu novada Attīstības programmu laika posmam no
2019.gada.
Paldies visiem aktīvajiem novadniekiem!
Ilze Kļaviņa,
Stopiņu novada domes projektu vadītāja
(22.11.2016.)

Noslēgusies ceļa pārbūves I kārta
2018.gada 31.maijā tika nodota ekspluatācijā projekts “Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma
C21 – Grīvas, Stopiņu novadā”. Tas paredzēja grants seguma pārbūves darbus ceļu posmu
1,82 km garumā.
Projekts tika īstenots programmā “Pamatpakalpojumi un ciemu atjaunošana lauku apvidos” ar
mērķi veicināt apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri
nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām.
Projektu līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ar publisko finansējumu
EUR 292 500,00. Kopējās izmaksas EUR 513429.25, no tām Stopiņu novada pašvaldības
ieguldītais finansējums EUR 220749,25.
Ilze Kļaviņa
Projektu vadītāja
Stopiņu novada dome
(08.06.2018.)

