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“APTURI COVID” 

AUTORS: DANIELS M. 

No 2020.gada 28.maija ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam ir iespēja lejupielādēt lietotni 

“APTURI COVID”. Lietotne ir ātrākais veids, kā 

uzzināt, ka tev bijusi saskare ar Covid-19 saslimušo.  

       Lietotne ir risinājums, lai palīdzētu Latvijā 

ierobežot vīrusa izplatību, un ātrāk uzzinātu, vai esi 

bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Izmantojot 

lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai 

neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos 

iedzīvotājus, kā arī pievērst uzmanību slimības 

simptomiem un ātrāk vērsties pēc palīdzības, ja 

nepieciešams. 

       Tā ir balstīta uz Eiropas, tai skaitā arī Latvijas, 

zinātnieku izstrādātu metodoloģiju, kā arī uz visā 

pasaulē pazīstamo uzņēmumu “Google” un “Apple” 

nesen izstrādāto “Bluetooth” signālu apmaiņas 

algoritmu. Lietotne anonīmi ar Bluetooth 

tehnoloģiju piefiksē tuvumā (~2 metri) esošos 

viedtālruņus, kuros arī darbojas šī lietotne. Fiksētā 

informācija glabājas lietotāja viedtālrunī un pēc 14 

dienām automātiski dzēšas. 

       Ja Covid-19 saslimušais izmanto lietotni, SPKC 

nosūtīs kodu, ko varēs ievadīt lietotnē, lai aktivizētu 

anonīma paziņojuma nosūtīšanu fiksētajiem 

kontaktiem, kam bijis inficēšanās risks. Paziņojuma 

saņēmējam netiek atklāta paziņojuma izsūtītāja 

identitāte. Tāpat saslimušajam nav pieejama 

informācija, kas ir paziņojuma saņēmēji. 

 

Lietotnes instalēšana nav obligāta! 

 
Raksta tapšanā izmantotie avoti: 
apturicovid.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatīvas zīmes par veloceliņu  

AUTORS: DANIELS M. 

Aprīļa sākumā Upesciemā, Berģos un 

Langstiņos tika uzstādītas jaunas 

informatīvas zīmes par veloceliņu 

Berģi-Upesciems-Langstiņi.        

Veloceliņa nozīmīgākajos punktos tika 

uzstādītas informatīvas zīmes, kurās 

redzami veloceliņa maršrutā esošie 

apskates punkti. Tika uzstādītas arī 

zīmes, kurās redzams, cik tālu, un uz 

kuru pusi atrodas apskates vieta.  

Vairāk informācijas par šīm zīmēm 

iespējams iegūt dodoties izbraucienā pa 

veloceliņu Berģi-Upesciems-Langstiņi. 
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“BITES” UPESCIEMĀ! 
Raksts par “CityBee” Upesciemā 

KONKURSI!!! 

Piedalies foto 

konkursā!  
AUTORS: UPESCIEMA ZIŅAS  

Vasara jau tuvojas beigām, bet tā vēl nav 

beigusies, tāpēc izbaudi to. Tuvojoties 

vasaras noslēgumam mēs, “Upesciema 

Ziņas” rīkojam foto konkursu kurā būs 

iespējams saņemt balvas! Viss kas Tev ir 

jāizdara, dodies baudīt vasaru, un ja 

ieraugi ko skaistu, uzņem bildi un 

iesniedz to konkursam. Konkurss 

norisināsies līdz dienai, kad sāksies 

nākamais gadalaiks – 1.septembrim.  

IESNIEDZ BILDI KONKURSAM: 

ej.uz/1h6g 

Piedalies ziņu 

konkursā! 

AUTORS: UPESCIEMA ZIŅAS 

Vai zini kādu jaunumu, par kuru vēlies 

pastāstīt? Dari to! Ja Tavs raksts būs 

interesants un nedzirdēts, mēs to 

publicēsim! Iesniedz informāciju līdz 

1.septembrim un gaidi jaunāku 

izdevumu, kurā iespējams būs Tavs 

raksts! 

IESNIEDZ INFORMĀCIJU 

KONKURSAM: 

ej.uz/2vva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORS: DANIELS M. 

Šī gada Maijā Upesciemā negaidīti 

populārs auto nomas uzņēmums 

“CityBee” paplašināja savu automašīnu 

novietošanas zonu. Sākumā reti lielajā 

stāvlaukumā pie pieturas “Upesciems” 

tika novietotas vispopulārākās 

“CityBee” mašīnas Fiat 500. Bet laika 

gaitā parādījās arī modernākas nomas 

automašīnas, piemēram, Peugeot 308, 

BMW X1, Volkswagen Passat, Toyota 

Corolla, un kabrioleti Fiat 500C  un 

Mini Cooper cabrio.  

       Automašīnu novietošanas zona 

visticamāk tika izveidota tāpēc, ka 

vasarā notiks daudz regbija sacensību uz 

kurām skatītāji varēs ierasties ar 

“CityBee” nomas automašīnām. 

 
 

Ja vēlies izmēģināt kādu no “CityBee” nomas 

automašīnām: 

1. Dodies uz kādu no saitēm: 

 ej.uz/citybee_app_android (Android) 

 ej.uz/citybee_app_apple (Apple) 

 

2. Atver lietotni un reģistrējies. 

 

3. Pievieno maksājumu karti. 

 

4. Dodies uz sadaļu “Atlaižu kuponi”, 

nospied “ + ” un ievadi atlaižu kodu 

“CN8SE”. 
 

5. Kad ir paveikti viss paveikts, izbaudi 

bezmaksas 5€  braucienu! 

 

 

Ja kods nedarbojās, vai radās kādas 
citas problēmas ar lietotni, sazinies ar 
“Upesciema Ziņas”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ej.uz/1h6g
https://ej.uz/2vva
https://ej.uz/citybee_app_android
https://ej.uz/citybee_app_apple
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Saldējuma mašīna arī Upesciemā!  
AUTORS: DANIELS M.  

Vispirms par to, kas ir “Saldējuma mašīna”. Saldējuma mašīna ir tirdzniecības 

busiņš kurš brauc pa dažādām vietām Pierīgā, un tajā iespējams nopirkt 

saldējumu no Vācijas. Saldējumu var nopirkt iepakojumos un tie ir ļoti lēti. 

 

Upesciemā saldējumu var nopirkt katru pirmdienu no plkst. 17.00 līdz 18.30 pie 

autobusa pieturas “Upesciems”. 

 

Saldējuma piedāvājumu un jaunāko informāciju par “Saldējuma mašīnu” var 

uzzināt “Saldējuma mašīnas” Facebook lapā.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Šķirošanas konteineri Upesciemā 
AUTORS: DANIELS M. 

Jūnija sākumā pie nojumes, kur atrodas sadzīves atkritumu 

konteineri, tika ierīkota šķirošanas konteineru novietne. 

Konteineri, kuri atradās pie pieturas un skolas, tika pārvietoti uz 

jaunizveidoto novietni. Konteineros iespējams šķirot papīru, 

plastmasu, stiklu un metālu. 

 

UPESCIEMA ZIŅAS 

Par “Upesciema ziņas” 

AUTORS: UPESCIEMA ZIŅAS 

“Upesciema Ziņas” ir izveidojušās pavisam nesen un tām ir iznācis jau 

1. numurs kurā ir raksti par 3 mēnešiem – Aprīli, Maiju un Jūniju.  

  

Pašlaik ir paredzēts, ka “Upesciema Ziņas” iznāks katra mēneša 

sākumā. Tātad nākamais numurs iznāks Septembra sākumā , jo šis 

numurs iznāca Jūlija vidū.  

 

“Upesciema Ziņās” pārsvarā būs raksti par Upesciemu, bet būs arī citi 

interesanti raksti ne tikai par Upesciemu.  

 

“Upesciema Ziņu” tapšanai vari palīdzēt arī Tu! Piedalies konkursos, 

raksti ieteikumus mums, utt. 

 

Bet visvairāk Tu vari palīdzēt lasot “Upesciema Ziņas”!  
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