
Stopiņu novada pašvaldība

2017. gada 25. aprīlis

Ulbroka, Stopiņu novads



 Stopiņu novads atrodas Rīgas plānošanas
reģionā, novads izveidots 2004. gadā Stopiņu
pagasta administratīvi teritoriālajās robežās, kas
palika nemainīgas pēc administratīvi teritoriālās
reformas 2009. gadā.

 Stopiņu novada teritorija - 53,5 km².
 Iedzīvotāju blīvums: 197,6 cilvēki/1 km² (2016.)
 Mūsu tuvākie kaimiņi ir Rīgas pilsēta, Garkalnes,

Salaspils un Ropažu novadi.
 Attālums no novada centra Ulbrokas līdz Rīgai –

11 km, līdz Salaspilij – 15 km, līdz Ogrei – 26 km.
 Stopiņu novada administratīvais centrs ir

Ulbroka.
 Novadā atrodas deviņi ciemi – Ulbroka, Dreiliņi,

Saurieši, Upeslejas, Vālodzes, Līči, Dzidriņas,
Rumbula, Cekule. Novada ciemos ir daudzstāvu
mājas un privātā apbūve.

 Esam bagāti ar mežiem un ūdenstilpēm.
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Dominējošās uzņēmējdarbības formas:

• komercsabiedrības (71.3%); 
• pašnodarbinātas personas (24.5%).

Stopiņu novadā reģistrēti un darbojas 1404 aktīvi uzņēmumi. 
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Ekonomiskais raksturojums
Pēc teritorijas attīstības indeksa Stopiņu novads ir 4.vietā starp 

Latvijas novadiem (2016.).
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BEINITS SIA 52443.32

KNAUF SIA 44757.16

BALT CARGO SOLUTIONS SIA 38454.01

METAMIX SERVICE GROUP SIA 31923.43

NPD LOGISTICS SOLUTIONS SIA 28084.61

BSW LATVIA SIA 24491.10

LATVIJAS TILTI AS 24221.32

CONSOLIS LATVIJA SIA 22342.00

Latvenergo AS 20829.97

MTB FINANCE AS 20682.04

Verus Praedium SIA 19616.68

AUGSTCELTNE SIA 14756.44

ANTALIS AS 13199.89

GRANĪTA IELAS ĪPAŠUMI SIA 12186.03

AMBER REAL SIA 8889.88

SAKRET SIA 8798.50

ZS SAIMNIEKS SIA 8574.39

Conexus Baltic Grid AS 8084.32

KRONUS SIA 7877.64

Lielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 
(aprēķins, 2017.)

Nozīmīgākās tautsaimniecības 
nozares novadā: 

• mazumtirdzniecība un 
vairumtirdzniecība, 

• automobiļu remonts; 

• profesionālie, zinātniskie 
uzņēmumi un pakalpojumi; 

• transports un uzglabāšana; 

• būvniecība; 

• apstrādes rūpniecība; 

• māksla izklaide un atpūta; 

• administratīvie un 
apkalpojošie dienesti; 

• nekustamie īpašumi.

Lielākie uzņēmumi:

• SIA “Knauf”

• RAKUS stacionārs 
Tuberkulozes un plaušu 
slimību centrs

• SIA “Sakret”

• SIA “Depo DIY” Dreiliņi

• Volvo Truck 

• SIA “Marko KEA” 

• SIA “Getliņi EKO” 

• SIA “BSW Latvia” 

• SIA “Rumba” 

• SIA “Antalis”



Pašvaldības budžets, 2017
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Maksājumi pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā • Stopiņu novada pašvaldības 

konsolidētais budžets:

23 235 737 EUR

• Stopiņu novada domes budžets: 

19 286 758 EUR
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Pašvaldības budžets, 2017
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Izglītības iestādes:
• Ulbrokas vidusskola

• Stopiņu pamatskola un 
pirmsskolas izglītības grupas

• Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

• Gaismas internātpamatskola

• Upesleju internātpamatskola-
rehabiblitācijas centrs un 
pirmsskolas izglītības grupas

• PII «Pienenīte»

Pašvaldības iestādes
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Pašvaldības iestādes

Pašvaldības aģentūras:
• PA «Saimnieks» – teritorijas un 

mājokļu apsaimniekošana

• PA «Stopiņu ambulance» 
• «Stopiņu ambulances» doktorāts 

Upeslejās

Stopiņu novada Pašvaldības 
policija

Bāriņtiesa
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Pašvaldības iestādes
Ulbrokas kultūras nams

Mākslinieciskie kolektīvi:
Jauktais koris «Ulbroka»

Sieviešu koris «Madara»

VPDK «Luste»

VPDK «Stopiņš»

SDK «Ulenbroks»

Senioru vokālais ansamblis 
«Ievziedi»

SVA «Sagšas»

Akordeonistu ansamblis 
«Akcents»

Amatierteātris «Dille»

Tautas lietišķās mākslas 
studija «Ulbroka»
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Pašvaldības iestādes
Dienas centri:

• «Upeslejas»

• «Saurieši»

• «Ulbroka»

Bibiliotēkas:
• Ulbrokas bibliotēka

• Sauriešu bibliotēka

• «Cekule»

• «Līči»
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Pašvaldības iestādes

• Komandu un individuālie sporta 
veidi: 

• Vieglatlētika – godalgoti panākumi 
Latvijas Olimpiādē, starptautiskās 
sacensībās

• Kamaniņu sports - godalgoti 
panākumi bērnu un jauniešu vecuma 
grupās Latvijas olimpiādēs, 
starptautiskās un Latvijas sacensībās

• Handbols - sieviešu komanda: 
pieckārtējas Latvijas čempiones, 
Latvijas regulārā čempionāta 
uzvarētājas 2017. gadā 

Ulbrokas sporta komplekss un Stopiņu peldbaseins
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Pašvaldības iestādes

• Komandu un individuālie sporta veidi: 

• Florbols – «Triobet/Ulbroka» ELVI 
florbola līga vīriešiem 2017.g. – zelta 
medaļas

• Peldēšana – bērnu vecuma grupās 
daudzas godalgas Latvijas un 
starptautiskās sacensībās; peldešanas 
veterānu komanda – Latvijas čempioni 
jau 5.gadu pēc kārtas

• Džudo - bērnu vecuma grupās 
godalgoti panākumi Latvijas un 
starptautiskās sacensībās

• Futbols

• Volejbols –Pierīgas novadu sporta 
spēļu čempioni 2016. gadā 

• Basketbols

Ulbrokas sporta komplekss un Stopiņu peldbaseins



Kultūras centrā atradīsies:

• Kultūras nams ar Lielo zāli un Mazo zāli, mēģinājumu telpām,
• Dzimtsarakstu nodaļa, Laulību zāle
• Ulbrokas bibliotēka
• Stopiņu novada vēstures muzejs
• «Zaļā klase» semināru zāle
• Izstāžu zāle

2016. gadā uzsākta Stopiņu novada kultūras centra būvniecība
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• No 2011. gada Stopiņu novada dome izsludina pašvaldības finasētu projektu konkursu, kuru realizācijai var pieteikties

vietējie iedzīvotāji, NVO un citi interesenti, viena projekta finansējums ir 450 EUR.

Projekti
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Projekta nosaukums
Finansējošā 

Programma/Fonds

Kopējais budžets 

EUR

Projekta īstenošanas 

periods
Vadošais partneris

„Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, 

nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu”

KPFI 360925 03.09.2013. - 30.06.2014. Vides investīciju 

fonds

"Kokapstrādes pieejamība" ELFLA 1069 25.08.2014. - 29.10.2014. LAD

"Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs"

Latvijas Šveices 

sadarbības 

programma

102 545 29.01.2014. - 31.12. 2014. VRAA

"Kultūrvēsturisko vietu un apskates objektu informatīvo stendu 

uzstādīšana Stopiņu novadā"

ELFLA 3490 20.09.2014. - 31.12.2014. LAD

"Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos" ELFLA 34261 09.04.2014. - 01.04.2015. LAD 

"Meža kapu koka kapličas restaurācijas tehniskā projekta 

izstrāde"

VKKF 3000 01.09.2014. - 31.05.2015. VKKF

"Publisko interneta pieejas punktu attīstība" ERAF 11700 08.10.2014. - 07.05.2015. VRAA

"Takas izveide pie Ulbrokas ezera" Eiropas 

zivsaimniecības 

fonds

23150 03.04.2014. - 08.02.2015. LAD

"Aprīkojuma iegāde Stopiņu pamatskolas volejbola un futbola 

laukumam"

ELFLA 2407 04.04.2014. - 28.12.2014. LAD

Īstenotie projekti laika periodā: 2014. – 2016. 
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Projekti

Projekta nosaukums
Finansējošā 

Programma/

Fonds

Kopējais 

budžets EUR

Projekta īstenošanas 

periods

Vadošais partneris

"Cekules ciema sporta aktivitāšu pieejamības uzlabošana" ELFLA 4761 12.07.2014. - 31.07.2015. LAD

"Aprīkojuma iegāde Sauriešu ciemata iedzīvotāju brīvā laika 

dažādošanai"

ELFLA 1569 04.06.2014. - 28.12.2014. LAD

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas 

centrā KPFI-15.3/43

KPFI 30.06.2014. -31.01.2015. Vides investīciju 

fonds

"Radošā šūšanas darbnīca" ELFLA 1779 20.02.2015. - 15.05.2015. LAD

”Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 

invaliditāti un bērniem"   “Pozitīvās mijiedarbības ar dzīvnieku 

programma”

Norvēģijas finanšu 

instruments

1205 07.2015. - 08.2016. LPS, projekta 

partneris - Rīgas 

plānošanas 

reģions

"Sitaminstrumenti mums visapkārt"  VKKF 800 20.03.2016. - 20.04.2016. VKKF 

“Keramikas virpu iegāde Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai" VKKF 1000 30.03.2016. - 30.06.2016. VKKF

Īstenotie projekti laika periodā: 2014. – 2016. 
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Projekti
Īstenošanā esošie projekti

Projekta nosaukums

Finansējošā 

Programma/

Fonds

Kopējais 

budžets EUR

Projekta īstenošanas 

periods

Vadošais 

partneris

Eiropas Brīvprātīgā darbs Stopiņu novadā Erasmus 30713 04.09.2015. - 04.04.2017. JSPA

Vienotā pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centra 

darbība (VARAM)

VK 2390 01.01.2016. - 31.12.2017. VRAA

Publiskais 

finansējums

Darbs ar mērķa grupas jauniešiem (NEET) projektā “PROTI un 

DARI!”” (JSPA)

ESF 32 848 30.09.2016. - 31.12.2019. JSPA

“Stopiņu skeitparks “Palēciens pie Ulbrokas ezera” ELFLA 13962 23.10.2016. - 30.10.2017. LAD

Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi

ESF 108381 30.03.2017. - 31.12.2020. CFLA

“Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21- Grīvas, Stopiņu 

novadā, pārbūve”  pieejamā Eiropas savienības līdzfinansējuma 

summa ir 390000 EUR.

ELFLA 390000 05.2017. - 31.12.2020. LAD

Projekta "Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās 

infrastruktūras izbūve Stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos" 

ERAF 1 273 782 01.09.2017. - 31.12.2022. CFLA
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Stopiņu novada 
funkcionālā 
zonējuma 
karte
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Attīstības vīzija

Saliedēta vietēja kopiena 

nodrošināta ar kvalitatīvu 

vidi personības attīstībai.

Uzņēmējdarbības 

izaugsme un darba 

iespēju pieaugums 

novadā.

Dzīves vide – pievilcīga 

telpa darbam, dzīvei, 

atpūtai. 
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Kultūras kanons
Līgo parks ir unikāla vieta Latvijas lauku kultūrainavā

un īpaša vieta Stopiņu novadā. 1988. gadā sācies ar ideju,

kur pulcēties un svinēt svētkus, Līgo parks ir izveidojies

par dabisku kultūrvēsturisku latviskā mantojuma

saglabāšanas vietu un izziņas avotu. Līgo dārzā

apskatāmas 11 latvju rakstu zīmju akmens skulptūras, kuru

autors ir mūsu novadnieks, tēlnieks Uldis Sterģis. Te arī dabiski

augoši dižozoli un bērzu birzis un brīvdabas estrāde, kas ir

lieliska vieta svētku svinēšanai un pasākumu rīkošanai.

Stopiņu novada josta ir ievērojams vietējas nozīmes mākslas darbs,

balstīts latviešu tautas tradīcijās. Stopiņu novadam dāvātā josta ir

iedzīvotāju un viesu ieguldījums novada un Latvijas nemateriālajā kultūras

mantojumā un kultūrvides veidošanā. Josta tapusi rūpīgā tautas daiļamata

meistares Baibas Kurzemnieces līdzdarbībā 2011.-2012.gadā, uzausta 37

metrus gara josta, kur viena dalībnieka ieguldījums – vidēji 10 cm,

kopskaitā 427 cilvēku kopdarbs. Aušanā piedalījās dažādu tautību un

profesiju pārstāvji vecumā no 4 gadiem līdz 90 gadiem.
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Kultūras kanons
Kultūrvēsturiskais projekts „Senās mājvietas

Stopiņu novadā” ir identitātes un viensētu apzināšanas

jautājums Rīgas pierobežā Stopiņu novada ciemos - Dreiliņi,

Ulbroka, Vālodzes, Dzidriņas, Saurieši un Līči. 2013. gada

pētniecības projekts atspoguļo latviskai videi raksturīgās

vērtības - seno mājvietu un dažādu priekšmetu apzināšanu, ēku

foto fiksāciju un vietējo iedzīvotāju atmiņu stāstus. Par

kultūrvēsturiskām celtnēm tiek uzskatītas visas ēkas, kas celtas

līdz 1940. gadam. Projekta piecos mēnešos sešās ekspedīcijās

tika apzinātas 16 Stopiņu novadā esošas senās mājas un to

vide, kas ir gan lietišķa un saimnieciska, gan izmainīta un

neatgriezeniski zudusi. Iegūtie materiāli – fotogrāfijas ir

iekļautas LNB Digitālās bibliotēkas portālā „Zudusī Latvija”.

Rakstītais vārds apkopotā veidā atrodams informatīvā

izdevuma “Tēvzemīte” 2013. un 2014. gada publikācijās.

Sadarbībā ar LU profesori folkloristikā Janīnu Kursīti un LTV1

komandu uzfilmēts video stāsts “No sētas uz sētu”, kas savu

pirmizrādi piedzīvoja 2014. gada 18. februārī.

«Kalēji» – dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera (1957-

2011) dzimtās mājas ir pētniecības projekta “Senās mājvietas

Stopiņu novadā” atklājums. Pavasara talka un bibliotekāru darba svētki

jauna tradīcija aizsākās 2014. gadā, kad dzejnieka un atdzejotāja dzimšanas

dienā tiek organizēta apkārtnes uzkopšana un labiekārtošana, saglabājot

dzejnieka viedo klātbūtni. Talkas darbības rezultātā iegūta Stopiņu novada

Dzejas dienām atbilstoša pasākuma norises vieta, pēc 19 gadiem ir iespēja

organizēt Dzejas dienas dzejnieka dzimtajās mājās “Kalēji”. 2017. gada

24. aprīlī, dzejnieka 60. dzimšanas dienā, pie mājas atklāta Pēteram

Brūverim veltīta piemiņas plāksne.
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Kultūras kanons
“Akācijas” - viensēta ar senu un teiksmainu

vēsturi. Mājas celtniecība sākta 1916. gadā, kad Ulbrokas

muižas kalējs Rihards Igals, iegūst barona F. fon Mengdema

labvēlību un nelielu zemes platību. Ulbrokas bibliotēkas pētniecības

projekta “Senās mājvietas Stopiņu novadā” izstrādes materiālos

(2013) dokumentēts ar leģendām apvīts “Akāciju” mājas stāsts, kas

2016. gadā atzīmē simtgadi un Muzeja nakts pasākumā atver

mājas “Akācijas” durvis sena stāsta un kalēja amata prasmēm, ko

apliecina vienas dzimtas vēsturiskā atmiņa un saglabātais

dzīvesstāsts.

“Krīvi” – māja un klēts ar senatnīgu darbarīku un priekšmetu elpu.

Kultūrvēsturiskā mantojuma projekta “Senās mājvietas Stopiņu novadā”

dalībnieki - saimnieki Dzintars un Džuljeta Āboliņi godā ceļ ne tikai mājas

esības stāstu, bet apliecina savas dzimtas vēsturisko atmiņu. 2015. gada

Muzeja nakts pasākums Stopiņu novada mājās “Krīvi” aktivizējās jaunai

kultūrvēsturiskai tradīcijai un labam piemēram. Viens no dokumentētiem

stāstiem ir Māras Brasliņas stāsts no mājām “Brasliņas”, kur mākslinieka

Leo Kokles 1952. gada gleznā “Miera zemē” par kolhoza tēmu ar slaucējām

un laborantēm, atrodami prototipi - novadnieces Ausma Āboliņa un Dzidra

Krante. No 2016. gada «Krīvu» klēts atvēra durvis arī tūristiem un ir

kļuvis par iecienītu tūristu apskates objektu Stopiņu novadā.



Paldies!
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