“Palēciens pie Ulbrokas ezera”
Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Stopiņu novada domes projekta iesniegumu 16-04-AL25A019.2202-000001 “Stopiņu skeitparks “Palēciens pie Ulbrokas ezera””, kas tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros.
Jauna moderna skeitparka būvniecības nepieciešamību Stopiņu novadā izvirza jaunieši, kuri
aktīvi izmanto šobrīd nepiemēroto infrastruktūru. Pirms jaunā skeitparka projekta uzsākšanas
notika tikšanās ar aktīvākajiem skeitparka lietotājiem. Jaunajam skeitparkam atvēlēta vieta
pie Ulbrokas ezera, kas atrodas Stopiņu novada centrā un ir tāpēc ir pieejams visiem. Jau
šobrīd daudzi vietējie novada iedzīvotāji pavada savu brīvo laiku pie Ulbrokas ezera gan
makšķerējot, gan izbaudot dabu, gan pastaigājoties gar ezeru. Šeit izveidota trenažieru vieta,
smilšu pludmales volejbola laukums, pastaigu taka.
Ar šā 2016. gada 23. novembra Lauku atbalsta dienesta lēmumu projekta “Palēciens pie
Ulbrokas ezera” būvniecībai būs iespēja saņemt Eiropas fonda finansējumu EUR 13962.23
(trīspadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi eiro un 23 eirocenti) apmērā no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Šobrīd notiek iedzīvotāju aptauja par skeitparka
vīziju un gatavots tehniskā projekta iepirkums.

Notiks jauna skeitparka izbūve
Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Stopiņu novada domes projekta iesniegumu “Stopiņu
skeitparks “Palēciens pie Ulbrokas ezera””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros.
Jauna, moderna skeitparka būvniecības nepieciešamību Stopiņu novadā izvirza jaunieši, kuri
aktīvi izmanto šobrīd nepiemēroto infrastruktūru. Pirms jaunā skeitparka projekta uzsākšanas
notika tikšanās ar aktīvākajiem skeitparka lietotājiem. Jaunajam skeitparkam atvēlēta vieta
pie Ulbrokas ezera, kas atrodas Stopiņu novada centrā un ir pieejams visiem. Jau šobrīd
daudzi vietējie novada iedzīvotāji pavada savu brīvo laiku pie Ulbrokas ezera gan izbaudot
dabu, gan pastaigājoties gar ezeru. Šeit uzstādīti āra trenažieri, divi pludmales volejbola
laukumi, futbola laukums, aktivitāšu un veselības trase, pastaigu taka.
Ar šā gada 23. novembra Lauku atbalsta dienesta lēmumu projekta “Palēciens pie Ulbrokas
ezera” būvniecībai būs iespēja saņemt Eiropas fonda finansējumu EUR 13962.23 (trīspadsmit
tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi eiro un 23 eirocenti) apmērā no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai. Šobrīd tiek gatavots tehniskā projekta iepirkums.
Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja
(28.11.2016.)

Aptaujas apkopojums par projekta - SKEITPARKS PIE ULBROKAS EZERA,
būvniecības vīziju
Lai sabiedrībai būtu iespēja izteikt savu viedokli, Stopiņu novada dome veica sabiedrības
viedokļa noskaidrošanu par projekta “Skeitparks pie Ulbrokas ezera” būvniecības vīziju.
Aptauja tika veikta no 2017.gada 29.marta līdz 29.aprīlim.

Informācija par projekta īstenošanas vietu un laiku, projekta būvniecības vīzija, kā arī
aizpildāmas anketas tika izvietotas:
1. Stopiņu novada mājaslapā http://stopini.lv/lv/jaunumi/projekti/aptauja-par-skeitparka-pieulbrokas-ezera-buvniecibas-viziju-2848
2. “Tēvzemītes” 2017.gada aprīļa numurā publicēta informācija par projektu un anketas.
3. Uz Stopiņu novada informatīvajiem stendiem, tai skaitā pie projekta plānotās teritorijas,
pie Mednieku mājas.
Saņemtas un apkopotas 30 aptaujas anketas. Pret projekta būvniecību ir vienas anketas
autors, kurš norāda, ka novietojums rada negatīvu (troksnis, vizuālais skats, kas samazina
ģimenes dzīves kvalitāti) ietekmi. šajā anketā pausts aicinājums nodrošināt, ka skeitparks
netiek izmantots naktsmiera laikā.
29 anketās ir pausta pozitīva attieksme. Kā argumenti tiek minēti: “…līdzīgi projekti jau ir
realizēti citās apdzīvotās vietās”, “…iecerētais skeitparks ir moderns, iekļaujas apkārtējā
vidē”, “skeitparka atrašanās vieta sporta zonā blakus futbola laukumam ir attaisnojama”, “…
būvniecības plāns palīdzēs uzlabot novada infrastruktūru un palīdzēs jauniešiem pievērsties
aktīvam dzīves veidam”, u.c.
Vienā no anketām norādīts, ka: “Skeitparka teritorijai jābūt uzraudzītai, lai tas tiktu izmantots
tam paredzētajam mērķim”.
Pateicamies visiem, kas pauduši savu viedokli.
Ilze Kļaviņa, Stopiņu novada projektu vadītāja
(10.05.2017.)

Izbūvēts jauns skeitparks pie Ulbrokas ezera
2017. gada 11. decembrī ir noslēgusies Stopiņu novada skeitparka projekta “Palēciens pie
Ulbrokas ezera” būvniecība. Projekts tika īstenots, lai pavasara, vasaras un rudens sezonās
jauniešiem un sportiskiem iedzīvotājiem būtu iespēja brīvajā laikā nodarboties ar fiziskām
aktivitātēm.
Projekta būvdarbi īstenoti ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER
programmas atbalstu. Eiropas fonda finansiālais ieguldījums EUR 12984,87 apmērā. Stopiņu
novada pašvaldības līdzfinansējums projektam ir EUR 29197,97. Projekta kopējās izmaksas
bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda EUR 42 182.84.

Jaunajam skeitparkam atvēlētā vieta pie Ulbrokas ezera atrodas Stopiņu novada centrā un ir
pieejama visiem. Jau šobrīd daudzi vietējie novada iedzīvotāji pavada atpūtas brīžus pie

Ulbrokas ezera gan izbaudot dabu, gan pastaigājoties gar ezeru. Skeitparks papildinās
sportiskām aktivitātēm paredzēto vietu, kur atrodas arī trenažieri, smilšu pludmales volejbola
laukums, pastaigu taka. Jaunais modernais skeitparks veidots no materiāla, kas lietošanā ir
ievērojami klusāks un ilgtermiņā izturīgāks.

Ilze Kļaviņa, projektu vadītāja
(20.12.2018.)

