Projekts “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu
par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā”
Nr.1-08/299/2017. Projektu līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds konkursa aktivitātes
„Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana, godinot Latvijas valsts
pastāvēšanas simtgadi” ietvaros un Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles, Salaspils un Stopiņu
novada pašvaldības. Projekta īstenošanas laiks: 16.11.2017. – 30.06.2018.

Latvijas vides aizsardzības fonds ir apstiprinājis sešu novadu pašvaldību sadarbības
projektu par godu Latvijas simtgadei
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) ir apstiprinājusi sešu novadu
pašvaldību sadarbības projektu “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un
ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā”
Projekts paredz, ka sešu novadu pašvaldības – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma,
Salaspils un Stopiņu novada pašvaldība – izstrādās velomaršrutu par godu Latvijas simtgadei
un īstenos dažādas aktivitātes iedzīvotāju vides izglītošanā, tādā veidā popularizējot gan
vietējā, gan noslēgumā nacionālā mērogā izcilos Lejasdaugavas novadu dabas un
kultūrvēsturiskos objektus Ogres upes ielejā, Daugavas labajā krastā un Mazās Juglas
krastos.
Projekta ietvaros tiks izstrādāts vienots velo maršruts, kas apvienos visus novadus,
uzstādītas velomaršruta marķējuma zīmes, uzstādītas kulturvesturisko un dabas objektu
marķējuma zīmes, rīkotas talkas novadu teritorijās, kā arī velobraucieni, lekcijas, plenērs un
laivu brauciens.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2017.gada 16.novembra līdz 2018.gada 30.jūnijam. LVAFA
piešķirtais finansējums – Eiro 40 000,00, kas sastāda 77% no kopējām projekta
attiecināmajām izmaksām. Pārējos 23% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām
sastāda visu pašvaldību līdzfinansējumi.
Aicinām sekot līdzi informācijai par projekta aktivitātēm un aktīvi tajās piedalīties!
Ingrīda Birzniece-Ezera,
Stopiņu novada domes projektu vadītāja
(07.02.2018.)

Talka projekta ''Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma
maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā'' ietvaros
Šogad pavasara lielās talkas ietvaros notiks arī projekta “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju
iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides
izglītošanā” ieplānotā talka. Projekta ietvaros rīkotajā talkā tiks sakopta gan Ulbrokas ezera
dabas takas apkārtne, gan Sauriešu karjera dabas takas.

Pie Ulbrokas ezera ar pašvaldības aģentūras “Saimnieks” un talcinieku palīdzību tiks attīrīts
dabas takai apkārt esošais pamežs, lai pastaigas gar ezeru padarītu vēl skaistākas. Sauriešu
karjeru takās tiks sakārtotas iecienītās pastaigu un atpūtas vietas.
Aicinām sekot visus aktīvi piedalīties mūsu novada sakopšanā!
Materiāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu.
(23.04.2018.)

Saliedēšanās laivu brauciens pa Mazo Juglu
12.maijā notika saliedēšanās laivu brauciens pa Mazo Juglu LVAF finansēta projekta
“Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas
simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” (Nr.1-08/299/2017) “ ietvaros. Laiks bija brīnišķīgs
un laivotāju skaits pārsniedza plānoto. Braucienā piedalījās gan mazi, gan lieli laivotāji, gan
no mūsu novada, gan draugi no kaimiņu novadiem.
Laivošanas sākumpunkts bija Salaspils novadā pie Rīgas apvedceļa tilta pār Mazo Juglu, uz
kurieni laivot-gribētāji tika nogādāti ar autobusu no Ulbrokas un brauciena
galapunkta. Izbaudīt Mazo Juglu un tās piedāvāto dabas skaistumu organizētāji piedāvāja
gan kanoe, gan gumijas piepūšamajās laivās. Brauciena pirmajā daļā upe pārvērtās no
mierīgas un lēnas par, akmeņainu un neparedzamu. Nācās pārvarēt šķēršļus gan seklus
akmeņainus posmus, gan braucienu zem upei pārkrituša koka. Šo šķērsli visām
pārējām laivu ekipāžām palīdzēja pārvarēt pirmie braucēji - Sergeja vadītā
ekipāža. Iebraucot Stopiņu novadā laivotāji piestāja Upeslejās, lai apskatītu dzelzceļa tiltu
pār Mazo Juglu, kas ir viens no retajiem industriālajiem kultūras pieminekļiem Latvijā. Svarīgi
ir izbaudīt šo vietu tāda, kāda tā ir tagad - ar 1933.gadā atklāto dzelzceļa tiltu, dzelzceļa
trasi bez sliedēm, mazdārziņiem ar ziedošajām ābelēm un ceriņiem, mierīgu dabu, jo tuvāko
gadu laikā tiks uzsākta “Rail Baltica” dzelzceļa līnijas būvniecība un tiks būvēti jauni tilti un
dzelzceļa uzbērumi, bet esošais vēsturiskais tilts tiks piemērots gājēju un velo braucēju
vajadzībām. Pēc dzelzceļa tilta apskates un kopīgas fotografēšanās mierīgi turpinājās ceļš citam ātrākā tempā, citam laiskāk.

Laivošana noslēdzās pie viesu nama “Sidrabozoli”, kur laivotājus gaidīja silta zupa un karsta
pirts.
Paldies pasākuma organizētājiem, kā arī visiem pasākuma dalībniekiem par disciplinētību,
atsaucību, izturību un labo noskaņojumu. Uz tikšanos citos pasākumos.
Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/galerijas/laivu-brauciens-salaspils-stopini-459
Ingrīda Birzniece-Ezera
Stopiņu novada domes projektu vadītāja
(16.05.2018.)

Saliedējošs laivu brauciens
Šī gada 12.maijā notiks saliedēšanās laivu brauciens pa Mazo Juglu Latvijas vides
aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta ietvaros “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste
velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā”
(Nr.1-08/299/2017).
Pasākuma mērķis popularizēt un izpētīt ūdenstūrisma maršrutu pa Mazās Juglas upi.
Saliedēšanas laivu brauciens norisināsies pa Mazo Juglu no Salaspils novada līdz Stopiņu
novada Līčiem - “Sidrabozoliem”. Varēs izbaudīt tik dažādo upes tecējumu – upes krāces pie
Avotiem, apskatīt kultūras pieminekli – dzelzceļa tiltu pār Mazo Juglu, smilšaino un stāvo
upes krastu Upeslejās, mierīgo upes plūdumu līdz Līčiem. Tilta šķērsošana un finišs plānots
pie viesu nama “Sidrabozoli”, kur pasākuma dalībniekus gaidīs silta – uz ugunskura vārīta
zupa un atspirdzinošs dzēriens, kopīga atpūta pie ugunskura un iespēja iet pirtī.
Lai nodrošinātu pasākuma sekmīgu norisi un ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ir ierobežots,
laivu brauciena dalībniekiem jāpiesakās braucienam līdz šī gada 10.maijam. Pieteikšanās
laivu braucienam aizpildot anketu https://ej.uz/laivas1205, sūtot pieteikumu uz epastu–
sidrabozoli@gmail.com vai sūtot sms uz tālr.nr. 29437270. Piedalīšanās ir bezmaksas.
Uz pasākumu kursēs autobuss - maršruts Ulbroka-Vālodzes-Saurieši-Upeslejas-Līči.
Dalībnieku pulcēšanās laivu brauciena finiša vietā (tie, kuri būs ar savu auto) Līčos z.g. “
Sidrabozoli” (Poldera iela 10) no plkst. 10.00- 10.30.
Plkst. 10.30 izbraukšana ar autobusu uz brauciena sākuma vietu pie Mazās Juglas Salaspils
novadā. Laivu brauciena starts no 11.15.-11.45.
Ingrīda Birzniece-Ezera,
Stopiņu novada domes projektu vadītāja
(25.04.2018.)

Stopiņu novadā sākas reģionālais velomaršruts nr. 12
Jūnijā tika pabeigti darbi reģionālā velomaršruta Nr.12 marķēšanā,
kā arī uzstādītas dabas un kultūras objektu informatīvās zīmes
Lejasdaugavas novados. Darbi tika veikti Latvijas vides aizsardzības
fonda līdzfinansēta projekta “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju
iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei
izstrādē, kā arī vides izglītošanā” (Nr.1-08/299/2017) “ ietvaros.
Velomaršruts Nr.12 sākas Stopiņu novadā Dreiliņos, izbraucot no
Rīgas pa autoceļu P4, un vijas cauri Stopiņu, Salaspils, Ikšķiles,
Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadiem, noslēdzas Ērgļu novadā.
Velomaršruts iepazīstina braucējus ar Lejasdaugavas novadu dabas
un kultūrvēsturiskā piedāvājuma daudzveidību un bagātību.

Ar velomaršrutu elektroniski var iepazīties
šeit: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tLLhPTXsHydrexOYKDsFnAXJj

a7aO-6b&ll=56.8524841812822%2C24.885854999999992&z=9

Ingrīda Birzniece-Ezera
Stopiņu novada domes projektu vadītāja
(03.07.2018.)

Jaunas zināšanas, apskates objekti, ūdenstūrisma un velotūrisma maršruti
Jūnija beigās noslēdzās sešu Lejasdaugavas pašvaldību: Lielvārdes, Ķeguma, Ogres,
Ikšķiles, Salaspils un Stopiņu kopīgi īstenotais projekts „Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju
iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides
izglītošanā.”
Projekta īstenošanas laikā, iesaistot iedzīvotājus, iepazīti jauni dabas un kultūrvēsturiskie
objekti, atjaunotas un papildinātas zināšanas par jau apzinātām, bet nedaudz piemirstām
kultūrvēsturiskām un dabas vērtībām, veidojot aprakstus un sagatavojot objektu informatīvās
plāksnes, kas izvietotas pie šiem objektiem, veiktas dabas objektu sakopšanas talkas
projektā iesaistītajos novados. Ķeguma novadā sakopts Senliepu parks Rembates pagastā,
Tomes tautas nama parks, Ievu līcis Birzgalē un Baronu Hānu kapi, Ikšķiles novadā Dubkalnu ūdenskrātuve Zilajos kalnos, Stopiņu novadā - Ulbrokas ezera un Sauriešu karjera
apkārtne, Salaspils novadā - Saulesdārza dižpriedes apkārtne, Lielvārdes novadā – Griguļa
mežs, kopā talkās iesaistījās vairāk kā 150 talkotāji.

Stopiņu novadā notika saliedēšanās laivu brauciens pa Mazās Juglas upi. Braucienā
piedalījās gan mazi, gan lieli laivotāji, gan no Stopiņu novada, gan draugi no kaimiņu
novadiem, kopējais braucēju skaits sasniedza 49.

Tapuši vairāki jauni, marķēti velomaršruti: reģionālās nozīmes velomaršruts “Lejasdaugava Ogres upes ieleja” (Nr. 12), vietējas nozīmes velomaršruti “Ikšķiles pilsēta un novads”
(Nr.145), “Apkārt Ķeguma novadam” (Nr. 146), “Mazais loks caur Rūķiem Birzgales pagastā”
(Nr. 147), kas testēti un izmēģināti vairākos velobraucienos. Ķeguma novadā notika divi

velobraucieni “Tikšanās pie Ņegas” un “Tikšanās Lindes parkā”, Ogres novadā –
„Velomaršruta “Ogres upes ieleja – Daugava” atklāšana”, Salaspils novadā – „Iepazīsti
Salaspils novada dižkokus”, Lielvārdes novadā - “Lielvārde-Jumprava”, Ikšķiles novadā –
22.aprīļa un 12.maija velobraucieni, kopā velobraucienos piedalījās vairāk kā 200 riteņotāju.
Notikušas vides gidu apmācības. Ikšķilē vides gidu pasākumā pulcējās 20 interesenti, kas
Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „zilie
kalni” attīstības aģentūra” vadītājas Ievas Kraukles vadībā izstaigāja Zilos kalnus un tika
iepazīstināti ar dabas daudzveidību un populārākajiem apskates objektiem. Vides gidu kursus
Lielvārdē apmeklēja 16 dalībnieki, kas vēlējās iegūt zināšanas vides gida darbā, ir gatavi
vadīt ekskursijas tūrisma sezonas laikā, un kam ir interese par dabas procesiem. Sešu pilnu
apmācības dienu laikā gūtas zināšanas par dažādām saistošām tēmām, dalība apmācībās
devusi spēju vadīt ekskursijas dabā, strādāt ar dažādām auditorijām, veidot atraktīvu
stāstījumu un plānot ekskursijas maršrutu.
Ikšķiles novadā tika organizēti vairāki informatīvie semināri: 19.aprīlī norisinājās seminārs par
dabu, tūrismu un vides aizsardzību, un 26.aprīlī notika izbraukuma seminārs AS Rīgas Meži
kokzāģētavā “Norupe”. Abus seminārus varēja apmeklēt ne tikai klātienē, bet arī noskatīties
tiešraidē on-line. Kopējais apmeklētāju/skatītāju skaits uz 30.jūniju sasniedz vairāk kā 700.
Savukārt Salaspils novadā notikušas nodarbības skolēniem Nacionālajā botāniskajā dārzā,
kurās piedalījās vairāk kā 50 dalībnieki.
Kā arī norisinājušies divi mākslinieku plenēri – Ķeguma novadā plenērs skolas vecuma
bērniem “Ekskursija pa Ķeguma novadu un plenērs ar dabas krāsām”, kurā piedalījās 40
skolēni no Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Birzgales, Lielvārdes novadā – četru dienu mākslas
plenērs, kurā piedalījās 32 Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un
skolotāji, kā arī mākslinieki Aivis Pīzelis, Jolanta Ābele, Agnija Ģērmane un Ieva Jaundaldere.
Projekta realizācija devusi iespēju apzināt un izcelt Latvijas vides un dabas vērtības,
papildināt zināšanas par kultūrvēsturi, kā arī iespēju iepazīt Lejasdaugavas novadus,
izmantojot projekta laikā izstrādātos velomaršrutus.

(01.08.2018.)

