
Garkalnes pagasts 
 

 

1. Ceļi un ielas 

• Gājēju celiņa un apgaismojuma izveide Pērļu ielā, Upesciems uz Padebešu 

ciematu. 

• Zaļumu ielas noasfaltēšana līdz galam (kā bija pirms 3 gadiem, kad vecā dome 

to ļaunprātīgi noskrāpēja), Lielās Zaļās ielas rekonstrukcija (pa to ir intensīva 

satiksme), Zaķumuižas ūdens smagās tehnikas novirzīšana uz Lielo Zaļo ielu 

un liegums tai braukt caur privātmāju ciematiņu (lielas izplūdes gāzes, auto 

ignorē ātruma ierobežojumu). 

• Asfalta seguma atjaunošana Saules ielā starp Mālpils šoseju un Upes ielu (ceļš 

uz skolu un bērnudārzu) 

• Asfalta ceļa segums, caur Garkalnes mežu uz Ādažiem. 

• Priežu ielas asfaltēšana Garkalnē. 

• Visu ielu asfaltēšana un apgaismošana Jāņu ciemā. 

• Uzstādīt spoguļus satiksmes drošības uzlabošanai : Dzelzceļa un Stacijas ielā. 

Gaujas un Smilšu ielā. Vidus un Gaujas ielā. 

• Ciemā ir briesmīgi ceļi, ja neskaita, protams, pašu Vidzemes šoseju. Mums jau 

pāris gadu tiek solīts salabot  Sporta ielu, bet nekāda progresa nav. 

• Esošā divu joslu autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) posma 

pārbūve par ātrgaitas autoceļu projektā paredzēt klusuma barjeras (sienas) 

izveidi vietās, kur blakus autoceļam atrodas ciemati.  

• Uz Vangažu tilta fasādēm izvietot gaismas atstarotājus, lai diennakts tumšajā 

laikā autovadītāji laicīgi spētu veikt pagrieziena manevru uz tilta 

uzbrauktuves. 

 

2.  Atpūta un sports 

• Būtu labi, ja uzbērtu valni pie bērnu laukuma Pērļu/Padebešu ielas vai uzliktu 

sētu apkārt laukumam. 

• Bērnu rotaļlaukums Garkalnē. 

• Bērnu laukumi. 

• Bērnu laukums Garkalnes ciemā. 

• Bērnu laukuma Garkalnē papildināšana ar jauniem elementiem. 

 

3. Izglītība 

• Garkalnes bērnudārza celtniecība jāuzsāk jau šogad. 

• Garkalnes skolas sporta zāle 
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Stopiņu pagasts 

 
• Ja ir viens kopējs novads, jābūt vienotam sabiedriskam transportam. 

Vietējam transportam, lai varētu nokļūt uz visiem novadiem, kas ir šobrīd. 

Piemēram, no Upeslejām uz Garkalni. 

• Centralizētās kanalizācijas ierīkošana. 

• velo celiņi un gājēju ietves ne tikai Stopiņu novadā, bet radīt maršrutus 

starp apvienotajiem novadiem. 

• Pašvaldības aptaujas iedzīvotāju viedokļa paušanai, sabiedrisko lēmumu 

pieņemšanai. Kaut vienkāršu, šāda veida anketu veidā, sociālajos tīklos. 

Tādejādi informējot un izglītojot iedzīvotājus, dodot iespēju paust 

viedokli, būt informētam ikdienas steigā. 

• Veloceliņi, kas savieno lielākos ciemus 

• Veidot kopīgus pasākumus, lai labāk iepazītu jauno apvienoto novadu. 

• Atbilstošs atalgojums skolotājiem un ārstiem 

• Pieejamība pašvaldības un iestāžu speciālistiem tādā formā, ka ar 

speciālistu var pārrunāt jautājumus, lai pārējie kabinetā sēdošie to 

nenoklausītos. Principā telpa kur runāt ar apmeklētājiem 

• Lielāks sporta komplekss 

• Izveidot atpūtas/ publiskās zonas.  

Ierīkot atpūtas parku starp Dzidriņu un Sišu ciemiem. 

• Izbūvējot ceļus, vajadzētu uzreiz paredzēt arī apgaismojumu 

• Veloceliņš Upeslejas-Rīga vai Saurieši-Rīga,  

• Asfaltēta teritorija skrituļslidošanai,  

• Iespēja bērniem apmeklēt peldētapmācības nodarbības (šobrīd garas 

rindas),  

• Rotaļu laukums "mežakaķa" stilā,  

• Konteiners tekstilizstrādājumu nodošanai Upeslejās, 

• Upeslejās trūkst miskastes (nav nevienas miskastes posmā Upesleju centrs 

- sākumskola regulāri piemētāts ar atkritumiem),  

• Papildus "guļošie policisti" vai ātruma regulējošās kameras posmā 

Upesleju sākumskola - tilts vai/un gājēju ietve no Upesleju skolas līdz 

tiltam, jo pirmklasnieki iet pa ceļu kopā ar mašīnām. 

• Neatliekamā kārtā saplānot un nodrošināt pilsētas ūdens un kanalizācijas 

pieslēgumus Dreiliņos 

• Uzcelt sociālo māju pensionāriem 

• Vajadzētu apgaismot ceļus gar Ulbrokas ezeru. 

• Nav gājēju ceļu Dreiliņos - nekur. Ne uz Garās ielas, ne Betona ielas, ne 

no pieturvietām. Nav veloceliņu nekur.  

• Transports no ciemata Saulīši - reti un tikai darba dienās. Bērns nevar bez 

mašīnas nekur tikt patstāvīgi. Pa Betona ielu, kur brauc arī smagās 

mašīnas, nav gājēju ceļa un apgaismojuma, ir bīstami. 
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Ropažu pagasts 

1. Ceļi un ielas 

• Ceļa Ropaži - Sidgunda asfaltēšana vismaz līdz novada robežai. 

• Saremontēt ceļa posmu Podkājas-Ropaži, vai vismaz Tumšupe-Ropaži. 

• Šosejas labiekārtošana posmā uz Silakrogu. 

• Apgaismojums gar ceļa malu izbraucot no Ropažiem un Rīgu. 

• Podkājas ciemata Ievu iela, apgaismojumu, lai ar bērniem varētu pastaigāt 

Sadaļas: RV1 Drošības, vides pieejamības un labiekārtotības līmeņa 

uzlabošana dzīvojamās zonās ietvaros. 

• Ceļa remonts Rīga-Ērgli līdz pagriezienam uz Ropažiem 

• Ceļa segums Tumšupe-Ropaži. Grants ceļa kārtīgāka uzturēšana un, vēlams, 

asfaltēšana. 

• Silakroga ceļu seguma atjaunošana - īpaši Meža ielas, jo netiek ņemts vērā, ka 

tur praktiski ir dzīvojamā zona, bet uz kokzāģētavu brauc kravas auto, kas 

izdangā ceļu. Stāvoklis šobrīd katastrofāls. 

• Silakroga ceļa remonts posmā no”Priedes” līdz “Ausmas” 

• Noasfaltēts ceļš starp Kākciemu-Bajāriem un Ērgļu ceļu 

• Villasmuižā asfaltēt galvenos sānu ceļus 

• Sabiedriskā transporta sakārtošana novada iekšienē starp mazajiem ciemiem, 

kā arī starp pagastu centriem un Rīgu. Dažās vietās, piemēram Kākciemā, 

autobuss ir pieejams, bet ļoti nedraudzīgs grafiks. 

• Gājēju celiņa ierīkošana no Zaķumuižas centra līdz zīmei “Zaķumuiža 

beidzas” Rīgas virzienā. Ziemas periodā nav iespējams droši pārvietoties. 

• Bruģēta ietve un apgaismojums Zaķumuižas Vidzemes prospektā visā garumā. 

• Gājēju tiltiņa pār Lielo Juglu atjaunošana Ropažos. 

• Piebraucamo ceļu nodrošināšana nekustamajiem īpašumiem, kur ceļš būtu 

braucams pa pašvaldības zemi. 

• Sakārtot Ropažu centra iekšpagalmus - ceļus, gājēju ietves, utt. It īpaši 

attiecībā uz Bērzu ielu. 

• Izveidot ietvi vai gājēju ceļu no Ropažu centra virzienā uz peldvietu / kapiem, 

lai nav jāiet pa ielas malu, kur visi brauc iekšā Ropažos no Sidgundas puses uz 

tiem pašiem 90km/h. 

• Tumšupē jāierīko ietves un taciņas. Pieturas skolēniem visur, kur pietur 

autobuss. 

• Veloceliņa izbūve uz Rīgas pusi 

• Velo riteņu celiņš no Ropažu kapiem līdz Augšciemam 

• Veloceliņa tīkla izveide starp dažādiem centriem 

Salabot gājēju tiltu pār upi pie Ropažu pagasta pārvaldes 

Jāņkalnos savest kārtībā pieturas un izveidot velo celiņus.  

• Uzstādīt guļošo policistu iebraucot Kākciemā no Bajāru puses. Iebraucot 

ciemā no Bajāru puses, auto samazina ātrumu tikai pirms guļošā policista, kas 

atrodas centrā. 

• Gājēju celiņa izveide no autobusa pieturas uz Ropažu vidusskolu; 

• Mazā Krasta ielas ceļa uzbūve un centralizētās kanalizācijas izveidošana. 

Izveidot visā Ropažu ciema teritorija ātruma ierobežojumu, satiksmes 

mierināšanu, gājēju un riteņbraucēju infrastruktūru. Šobrīd ir bīstami atrasties 

uz dažām ielām lielā automašīnu ātruma dēļ. 
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2. Atpūta un sports 

• Kvalitatīvs, jauns rotaļu laukums bērniem Muceniekos 

• Stadions Muceniekos 

• Attīstīt dabas takas Zaķumuižā. 

• Sporta infrastruktūras sakārtošana Zaķumuižas stadionā. 

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Zaķumuižā 

• Skeitparks Zaķumuižā. Pašvaldībai iesniegts iesniegums ar 136 ciema iedzīvotāju 

parakstiem. Saņemta atbilde no pašvaldības, ka varbūt tiks iekļauts nākamās 

piecgades plānā, bet šobrīd esot citas prioritātes. Zaķumuižas jaunieši jau vismaz 3 

reizes vērsušies pie pašvaldības par skeitparka laukumu, bet nav saņēmuši nekādu 

atbildi. Jauniešiem nav alternatīvas brīvā laika pavadīšanai. Un pēc pieciem gadiem, 

lielai daļai jauniešu nekāds skeitparks vairs nebūs aktuāls.  

• Liela problēma šobrīd ir jauniešu (16-30gadi) īpaši vīriešu izklaide, nodarbināšana. 

Šobrīd tie pulcējas pieturās, drifto un sacenšas ar auto ātruma braucienos pat pa ciemu 

centriem, tā apdraudot vietējos iedzīvotājus un to īpašumus. Trase 333 šai auditorijai 

nav pa kabatai. Vajadzētu izveidot trasi tālā nostūrī meža vidū, lai jaunieši netraucē 

iedzīvotājus un apmierina savas vajadzības pēc autosporta tur.  

• Labiekārtots Silezers (peldvieta) 

• Sporta laukums Ropažos 

• Izveidot Ropažos modernu bērnu laukumiņu aktivitātēm dažādām vecuma grupām. 

Šobrīd jābrauc ar bērniem uz blakus novadiem vai Rīgu. Lieliska vieta ir starp skolu, 

autobusa galapunktu un Vēja ligzdu 

• Atjaunot estrādi 

• Nepieciešams uzlabot drošību bērnu laukumos - tiem jābūt atbilstoši norobežotiem, 

lai nesaskartos ar stāvvietām un ielām. 

• Pastaigu taku, ar koka atrakciju elementiem bērniem, atpūtas soliņiem starp Lielo 

Juglu un tās kanālu, no KC līdz dambim (peldētavai).  

3. Izglītība 

• Paplašināt Zaķumuižā bērnudārzu, skolniekus no 6. klases jau var novirzīt uz 

Ropažiem vai Rīgu. 

• Pašvaldības bērnudārzu pieejamība uzreiz bērniem no 1.5 gadu vecuma. 

• Meklēt iespējas paplašināt ārpusklases nodarbību klāstu bērnudārzos un jaunākajā 

skolas vecumā. Piedāvājums ir vienveidīgs un zinātniskā ievirze gandrīz nemaz 

nav pārstāvēta. 

4. Komunālā saimniecība 

• Uzlabota ūdens kvalitāte Kākciemā. Šobrīd ūdens pārtikā nav lietojams. Ūdens ir 

jāpērk un tas rada atkritumus. 

• Villasmuižā attīrīt aizaugušos meliorācijas grāvjus ceļa malās no kārkliem un 

sastāvējušiem ūdeņiem. 

• Ropažu HES sakārtošana- šobrīd kanāls ir pārplūdis. 

• Sarīkot iedzīvotāju talku Tumšupes tīrīšanai 

• Graustu renovācija/atjaunošana/nojaukšana Muceniekos. 

• Ropažos uzstādīt šķirojamo atkritumu konteinerus un organizēt lielgabarīta 

atkritumu savākšanu, līdzīgi kā tas notiek citās novada teritorijās. 
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Vangaži 
 

 

• Atpūtas infrastruktūra - Gājēju taciņu izveide - no tiltiņa līdz apkārtējām ielām, 
promenāde gar upi un pašas upes iztīrīšana; ezera apkārtnes sakopšana un 
labiekārtošana. Izstrādāt pilsētas apzaļumošanas plānu, lai padarītu kopējo 
vidi patīkamāku. 

• Bērnu un pusaudžu izklaides un sporta iespējas - slidkalniņa izveide, kas 
solīta iepriekšējās domes laikā jau uz 2021. gadu, bērnu laukumu 
atjaunošana, sporta kompleksa/stadiona izveide (3) 

• Māju pagalmi un autostāvvietu trūkums pilsētā - vietās, kur tas ir iespējams, 
sniegt atbalstu māju īpašniekiem un apsaimniekotājiem uzlabot segumu un 
ieplānot pilsētā automašīnu stāvlaukumu. 

• Ielās akūti trūkst gājēju un velosipēdistu infrastruktūras - īpaši bīstama vieta ir 
Dārzu un Parka ielas krustojums, kur nepieciešama ietve un ceļa zīmju 
sakārtošana. 

• Atkritumu apsaimniekošana - neapmierinātība ar esošo apsaimniekotāju. 
Atkritumu laukumi ir jāsakārto un nepieciešama izglītojoša kampaņa par 
atkritumu šķirošanu. Valsts līmeņa kampaņas lielākoties sasniedz bērnus un 
jauniešus. 

• Vangažu estrāde - pilsētā ir vieta, bet nepieciešams projekts un pašvaldības 
līdzfinansējums, lai pilsētas amatieru kolektīviem būtu vieta, kur uzstāties. 

• Suņu infrastruktūra - pieejamas speciālas miskastes un maisiņi, lai 
saimniekiem būtu ērti savākt aiz saviem suņiem 

 


