
PAŠVALDĪBAS INFRASTRUKTŪRA
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Ceļi, ielas un veloceļi ➢ Atjaunoti ceļi novadā no lauku
attīstības programmām

➢ Tallinas veloceliņi no pārstrādātām
plastmasas pudelēm

➢ Veloceliņu segums veidots no
pārstrādātām mašīnas riepām

➢ Nepieciešama Helēnas ielas
atjaunošana

➢ VAS Ziemeri - Veclaicene autoceļa
stāvoklis slikts.

➢ Korneti- Krabi VAS ceļš ļoti sliktā
stāvoklī.

➢ No grants ceļa segumiem rodas lieli
putekļi. Citur tiek risiniāts , to mitrinot/
atputekļojot. Ziemera pagastā tiek
darīts.

➢ Reģionālā autoceļa Viļaka-Zaiceva ir
stāvoklis slikts

➢ Ceļi, kurus neapdzīvo aizaug
➢ Ceļiem ir aizaugušas malas ar

krūmiem, kā dēļ ceļmalas ir
nepārredzamas

➢ Dažviet pilsētā ir vietas, kur krūmi un
koki aizaug un traucē redzamību
krustojumos

➢ Grants ceļi ir nolietoti, jo to virskārta
jau ir vairākkārt nogreiderēta,
nepieciešams ne tikai greiderēt, bet
arī atjaunot segumu.

➢ Liepnā izstrādāts veloceliņš, bet darbi
nav uzsākti

➢ Sakārtot autoceļus no ciemu teritorijām
līdz novada centram

➢ Jāturpina pašvaldības autoceļu pārbūve
pagastu teritorijās

➢ Apzināt vietas, kur ir mājsaimniecības
tuvu grants seguma ceļiem.

➢ Lāzberģa-Šļukuma ceļam nepieciešama
atputekļošanas apstrāde vai seguma
maiņa.

➢ Starptauiski saniedzamo ceļu kvalitāte
jāuztur

➢ Grants seguma ielu programmas
turpināšana, ielu atputekļošana un ielu
asfaltēšana jāturpina.

➢ Gājēju un veloceliņu izbūve pagastos
➢ Līdzekļi jāiegulda tajos ceļos, kur atrodas

uzņēmumi un Zemnieku saimniecības
➢ Ceļi pa kuriem tiek pārvadāti skolēni, ir

jāzutur kvalitatīvi
➢ Iesaistītit sarunās Satiksmes ministriju par

papildus finansējuma piesaisti
➢ Valsts dotācijas palielināšana, lai

pašvaldība var uzturēt ceļus attīrot no
apauguma, krūmiem.

➢ Nepieciešama atbilstoša ceļu uzturēšana

Publisko teritoriju
apgaismojums

➢ Rojā pie laternām ir saules
baterijas ar rotoru, elektrības
ražošanai

➢ Pededzes ciema centrā
apgaismojuma nav.

➢ Ziemeru centrā trūkst apgaismojuma
➢ Apdzīvotās vietās trūkst

apgaismojuma

➢ Ziemeros izvietot LED apgaismojumu
➢ Papildināt apgaismojuma tīklu pagastu

ciemos
➢ Kolberģī nepieciešams nomainīt uz

modernu apgaismojumu

Publiskā ārtelpa pilsētā ➢ Viedie soli ➢ Veidojot jaunus projektus daudz tiek ➢ Pilssalā izvietot viedos solus



(parki, skvēri, zaļās zonas) ➢ Rīgas parkos suņu vietas.Suņu
pasts.

cirsti koki un netiek iestādīti jauni
➢ Labierīcību trūkums pilsētā

➢ Pārņemt dažādas jauno tehnoloģiju
risinājumus parkos

➢ Brīvkrāni pilsētā kā dizaina elementi
➢ Pēc katra nocirstā koka jāiestāda citur

vieta ( piemēram 3 jauni koki)
➢ Iežogots atpūtas laukums suņiem.

Malineas ielā laukums nav patīkams.

Publiskā ārtelpa ciemu
teritorijās

➢ Beverīnas puķu dobe
➢ Pilsētu zaļie dārzi kopienu

veidošanai

➢ Ciemu teritorijās nav publisku
vietu(skvēri, atpūtas vietas).
Nepieciešamas katrā ciemā, lai
jaunieši neuzturas pieturās. Lai
ikvienam iedzīvotājam ir kur
uzturēties.

➢ Degradētās būves pagastos. Nav
zināma arī to ēku piederība.

➢ Nenopļaut visu zaļienā, bet izveidot puķu
pļavas.

➢ Izveidot daudzfunkcionālu atpūtas un
izklaides vietu ciemu teritorijās.

➢ Jāiesaista iedzīvotāji līdzarboties.
➢ Kopdārzi daudzīvokļu māju pagalmos

Pašvaldības ēkas ➢ ➢ Nav vides pieejamības pašvaldības
ēkās

➢

➢ Uzlabot pagastu teritorijās esošo ēku
energoefektivitāti

Vides pieejamība ➢ ➢ Nav vides pieejamības pašvaldības
ēkās

➢ Veclaicenes tautasnamā nepieciešams
ēdināšama 2. stāvā.

➢ Pašvaldības tukšajām ēkām jārod labs
apsaimniekošanas veids.

Sabiedrības līdzdalība
publisko teritoriju
saglabāšanā un
apsaimniekošanā

➢ Publiskie zaļie dārzi Romā ➢ ➢ Jāiesaista iedzīvotāji līdzarboties publisko
teritoriju uzturēšanā, labiekārtošanā


