
Stopiņu novads



• Lielā zāle ar 480 skatītāju vietām;
• Mazā zāle ar 198 vietām;

• abas zāles ir aprīkotas ar šobrīd Eiropā profesionālākajām 
skaņu un gaismas tehnoloģijām, līdz ar to šeit norit
profesionālās mūzikas un amatiermākslas koncerti, pasākumi, 
konferences, izstādes, jaunrades darbnīcas, teātra izrādes un 
kino seansi;

• Dzimtsarakstu nodaļa ar gaišu un svinīgu laulību ceremoniju zāli;
• Stopiņu novada vēstures muzejs;
• “Zaļā klase” - konferenču zāle ar 190 vietām;
• Ulbrokas bibliotēka, ar lasītāju apkalpošanas zāli, kluso lasītavu 

un multimediju zāli;
• Kafejnīca;
• «Ulbrokas Pērli» ieskauj labiekārtota vide ar strūklaku, kura 

vakaros ir izgaismota, atpūtas zonu ar soliņiem un apstādījumiem, 
autostāvvietām gan vieglajām automašīnām, gan autobusiem, 
gan apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām un īpašā ģimeņu 
autostāvvieta. 

«Ulbrokas Pērle» videorullītis
https://www.youtube.com/watch?v=W5BuvT3249Q

Pirmie darba mēneši «Ulbrokas Pērlē»
https://www.youtube.com/watch?v=7gMU_CegTr8

Ulbrokas bibliotēka jaunajās telpās
https://www.youtube.com/watch?v=Aj0tRPZpUfg

2020.gada jūlijā Ulbrokā atklāts kultūras centrs «Ulbrokas Pērle»

https://www.youtube.com/watch?v=W5BuvT3249Q
https://www.youtube.com/watch?v=7gMU_CegTr8
https://www.youtube.com/watch?v=Aj0tRPZpUfg


«Ulbrokas Pērle» Atklāšanas koncerts.

1.daļa - Stopiņu novada māksliniecisko 
kolektīvu programma.
2.daļa - Valsts kora «Latvija», grupas 
«Dagamba» un solista Daumanta Kalniņa 
programma Valta Pūces vadībā.



Konkursa  «Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019»  
naudas balva 6000 EUR apmērā  izmantota jauna rotaļlaukuma izbūvei Upeslejās, 

vienā no Stopiņu novada ciemiem

https://www.youtube.com/watch?v=ttue026gSrk
Upeslejās izbūvēts rotaļlaukums 

https://www.youtube.com/watch?v=ttue026gSrk


Pašvaldības budžets 2020. gadā
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Izglītības nodrošināšana
Pirmsskolas izglītību Stopiņu novadā var apgūt:
• PII «Pienenīte», 436 vietas (Ulbroka)
• Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās, 

131 vietas (Saurieši) 
• Upesleju sākumskolas pirmsskolas izglītības grupās, 

138 vietas (Upeslejas)

Atbalsts privātās pirmsskolas izglītības iestādes 
apmeklējumam:
• 1.5-4 gadi – 267,79 EUR mēnesī (2020)
• 5-6 gadi – 197,08 EUR mēnesī (2020)
• Atbalsts ēdināšanas izmaksām – 22.10 EUR mēnesī
Atbalsts bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšanai 
mājās:

176,00 EUR mēnesī

Vispārējo izglītību Stopiņu novadā var apgūt:
Ulbrokas vidusskolā
Stopiņu pamatskolā
Upesleju sākumskolā
Gaismas pamatskolā (īsteno speciālās pamatizglītības 
un profesionālās pamatizglītības programmas)

Profesionālās ievirzes izglītību Stopiņu novadā var apgūt:
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā – 14 
programmas mūzikas nodaļā, 8 programmas 
mākslas nodaļā

Interešu izglītība tiek nodrošināta izglītības iestādēs un 
Ulbrokas sporta kompleksā

Ulbrokas vidusskola

Ulbrokas sporta kompleksa stadions
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Kultūras aktivitāšu nodrošināšana, pasākumi, 
bibliotēku pieejamība

Stopiņu novadā darbojas 2 bibliotēkas
• Ulbrokas bibliotēka
• Sauriešu bibliotēka

Kultūras centrā «Ulbrokas Pērle» darbojas 
9 mākslinieciskie kolektīvi:

• Jauktais koris «Ulbroka»
• Sieviešu koris «Madara»
• Jauniešu deju kolektīva «Pastalnieki»
• VPDK «Luste»
• VPDK «Stopiņš»
• SDK «Ulenbroks»
• Vokālais ansamblis «Sagšas»
• Akordeonistu ansamblis «Akcents»
• Teātra studija «Dille»

Visa gada garumā tiek organizēti daudzveidīgi kultūras 
pasākumi kultūras centrā «Ulbrokas Pērle», Līgo parkā, 
novada ciemos



Sporta aktivitāšu un aktīva dzīvesveida nodrošināšana

Ulbrokas sporta kompleksā un Stopiņu peldbaseinā iedzīvotājiem pieejami treniņi 16 dažādos komandu un 
individuālajos sporta veidos

Ulbrokas sporta komplekss visa gada garumā organizē sporta spēles iedzīvotājiem dažādos sporta veidos, 
kā arī sporta spēles novada ciemos

Stopiņu novadā iedzīvotājiem brīvi pieejami 8 sporta laukumi dažādos 7 novada ciemos un 6 āra trenažieru laukumi 
6 novada ciemos, skeitparks, ziemā 2 slidotavas

Radošās attīstības centros notiek vingrošana senioriem, nūjošanas nodarbības, vingrošana jaunajām māmiņām





Lietderīga un radoša brīvā laika pavadīšana, pakalpojumu pieejamība

Mums ir svarīgi, ka novadā attīstība notiek līdzsvaroti 
un iedzīvotājiem pakalpojumi ir pieejami ne tikai 
novada centrā, bet arī novada ciemos. 

STOPIŅU NOVADĀ DARBOJAS 
5 RADOŠĀS ATTĪSTĪBAS CENTRI 
5 DAŽĀDOS NOVADA CIEMOS: 
Ulbrokā, Sauriešos, Upeslejās, Līčos, Cekulē

Pakalpojumu un aktivitāšu piedāvājums tiek nodrošināts
visām vecuma grupām:

• Dažādi pasākumi, nodarbības
• Sociālā dienesta izbraukuma konsultācijas
• Sabiedriskās apspriešanas
• Tikšanās ar iedzīvotājiem
• Lekcijas
• Interešu pulciņi
• Fiziskās aktivitātes
• Projektu nodarbības
• Vingrošana senioriem, jaunajām māmiņām
• Nūjošana
• Darbojas brīvprātīgie jaunieši no 
dažādām valstīm projekta  ietvaros sadarbībā ar 
ES «Eiropas solidaritātes korpuss»



No 2014.-2020. gadam Stopiņu novadā īstenoti projekti 
3 065 645 EUR  apmērā

Piesaistītais 

finansējums; 

2 384 027; 78%

Pašvaldības līdzfinansējums; 681 618; 

22%
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Latvijas-Šveices programma Valsts budžeta projektu līdzekļi

ES fondu projektu līdzekļi





Realizēšanā esošie un realizētie Valsts budžeta projekti 
(ieskats):

• Sitaminstrumentu spēles klases tehniskās bāzes uzlabošana 
Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā 

• Vizuālās mākslas izglītības tehniskās bāzes uzlabošana Ulbrokas 
mūzikas un mākslas skolā

• Vienotā pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centra 
darbība

• Programma "Latvijas skolas soma"

• Meža kapu koka kapličas restaurācijas tehniskā projekta izstrāde

• Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai 
Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

• Sitaminstrumenti mums visapkārt 

• Keramikas virpu iegāde Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai

• Lejasdaugavas novadu  iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma 
maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides 
izglītošanā

Realizēšanā esošie un realizētie ES fondu projekti (ieskats):

• Ģimenes ārstu prakšu uzlabošana Stopiņu novadā

• Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās

• "Vienots atbalstam", Brīvprātīgo darbs

• Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai, "PuMPuRS"

• Darbs ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un DARI!”

• Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi

• Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21- Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūve

• Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Stopiņu 
novada Līču un Ulbrokas ciemos

• Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un 
bērniem

• Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 

• Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

• Kompetenču pieeja izglītībā



Lielākie nodokļu maksātāji Stopiņu novadā 2019.gadā

• 1. DEPO DIY SIA
• 2. PAUL MASON PROPERTIES SIA (IKEA)
• 3. AMBER DISTRIBUTION LATVIA SIA
• 4. TAMRO SIA
• 5. VOLVO TRUCK LATVIA SIA
• 6. BALTĀ BURA SIA
• 7. ANTALIS AS
• 8. KAFE SERVISS SIA
• 9. NITTIS SIA
• 10. KRONUS SIA

/VID sniegtā informācija/



Getliņi EKO viena no izvirzītajām attīstības 
prioritātēm ir Vides izglītības joma. 
• Darbu uzsākusi jauna darbinieku komanda, 

izstrādāts jauns ekskursiju maršruts, lai 
interesentus praktiski iepazīstinātu ar poligona 
darbību. 

• Pilnveidots mācību vizīšu saturs un informatīvie 
materiāli. 

• Ir izveidota un gatava uzņemt interesentus 
Vides zinību Laboratorija, kur varēs piedalīties 
interaktīvās nodarbībās, praktiski iepazīstinot 
ar dažādiem poligonā notiekošajiem 
procesiem. 

• Šobrīd Vides izglītības centrs piedāvā vides 
izglītības aktivitātes attālināti Zoom platformā. 

Lai veicinātu vides izglītību Stopiņu novadā Getliņi 
EKO vadīja izbraukuma nodarbības  «Zaļajā klasē» 
kultūras centra «Ulbrokas Pērle» konferenču zālē, 
par vides aizsardzību, dabas resursu aizsardzību u.c. 
jautājumiem. Šī gada rudenī mācības apmeklēja 
276 Stopiņu novada skolēni. Pēc pandēmijas 
beigām, mācības plānots turpināt.

Lielākais dabas resursa nodokļa maksātājs – uzņēmums SIA «Getliņi EKO»



• Getliņi EKO šobrīd noris zīmola maiņa, lai sabiedrībā vērstu uzmanību un mainītu uzskatu, ko nozīmē atkritumu 
poligons un veidot domāšanas veidu par poligoniem kā atkritumu pārstrādes centriem. 

• Vēlamies radīt zīmola komunikāciju, kura kļūst par labāko piemēru atkritumu industrijā, parādot, ka atkritumu 
poligoniem var būt arī aizraujoša zīmola identitāte. 

• Esam izstrādājuši arī Getliņi EKO saukli “Izmests nav zudis”, lai vērstu sabiedrības uzmanību uz pieaugušajiem 
atkritumu apjomiem. 

• Šobrīd aktīvi ieviešam sociālo tīklu aktivitāšu plānu, lai mainītu sabiedrības uzskatus par patēriņa apjomiem un 
atkritumu šķirošanu.

Lielākais dabas resursa nodokļa maksātājs – uzņēmums SIA «Getliņi EKO»



Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” 23. septembrī Stopiņu novada 
Rumbulā atklāja jauno būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centru 

“Nomales”



10.novembrī atklāts lielveikals «SĀGA» Dreiliņos



2018. gada nogalē dibināta biedrība «Stopiņu uzņēmēji»

Biedrība «Stopiņu uzņēmēji» apvieno vairāk kā 
50 Stopiņu novada mazos un lielos uzņēmējus.

Biedrība rīko regulārās uzņēmēju tikšanās, kurās 
pieaicina arī pašvaldības pārstāvjus, lai kopā 
spriestu par aktualitātēm un tālāku attīstību..

Stopiņu novada pašvaldība jau vairākus gadus 
pasniedz balvu «Gada uzņēmējs», kurā godina 
lielākos nodokļu maksātājus, lielākos un labākos 
darba devējus, sadarbības partnerus un labākos 
pakalpojumu sniedzējus, kurus aptaujā nosaka 
novada iedzīvotāji.



Programmas mērķis ir atbalstīt gan strādājošos jaunuzņēmējus, gan palīdzēt īstenoties 
jaunām biznesa idejām, uzņēmējiem piešķirot grantu 10 000 EUR.

2019. gadā Stopiņu novads uzsāka dalību SEB bankas grantu programmā 
«(ie)dvesma»

2019.gadā grantu 10 000 
EUR apmērā Stopiņu 
novada pašvaldība piešķīra 
uzņēmumam Spirulina 
Nord. Uzņēmums iegūto 
finansējumu ieguldīs svaiga 
spirulīna, kas ir pārtikas 
produkts, audzēšanā. 
SpirulinaNord ir izstrādāta 
unikāla un ekonomiska 
tehnoloģija, kas ļauj izdevīgi 
šo tropu mikro aļģi audzēt 
ziemeļu klimatā. Produkts ir 
izstrādāts un būs pieejams. 

2020.gadā grantu 9946 EUR apmērā no Stopiņu novada 
saņēma SIA Mana karte , biznesa projektam: Interneta platforma 
ar brīvdienu maršrutiem atpūtai un izbraucieniem pa Latviju.

































https://www.turismaforums.lv/

https://www.turismaforums.lv/








































Paldies!


