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Attēls: “Latvijas viktorīna” © Upesciema Ziņas

Latvijas viktorīna
AUTORS: DANIELS M.

2020. gada 18.novembrī, kad
Latvija svinēja 102. gadu jubileju,
“Upesciema Ziņas”
izveidoja viktorīnu, kuru aizpildot
bija iespējams pārliecināties, cik
daudz tu zini par un ap Latviju! Uz
vairākiem jautājumiem atbildi
varēja sniegt ilgi nedomājot.
Tomēr
dažiem
jautājumiem
atbilde bija jāpadomā ilgāk.
Viktorīnas
noslēgumā
tika
parādīts rezultāts un atbildes uz
visiem jautājumiem. Apskatot
rezultātus, ir redzams, ka aptaujas
aizpildītāji ļoti daudz zin par un ap
Latviju.

Attēls: “Parks pie jaunās BMMP ēkas” © Daniels Mednis

Sveicināti jaunajā numurā!
AUTORS: DANIELS M.

Šogad šis ir pirmais numurs.
Uz laiku “Upesciema Ziņas” bija devušās atpūtā, bet
tas nenozīmē, ka pārstāsim veidot saturu turpmāk.
Šajā numurā ir apkopota informācija par to, kas
Upesciemā ir noticis no pagājušā gada novembra līdz
šī gada jūnija beigām! Šajā laikā ir noticis daudz –
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola svinēja 150.
gadu jubileju, 2020. gada noslēgumā norisinājās
“Gaismu šovs”, bet 2021. gadā sākās krustojuma
pārbūves darbi.

Par šīm un citām aktualitātēm lasi šajā numurā!

Paldies visiem, kas piedalījās
viktorīnā!
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JAUNAIS “OMNIVA”
PAKOMĀTS UPESCIEMĀ
AUTORS: DANIELS M.

2021. gada sākumā Upesciemā, Ziedu ielā 2, pie veikala
“LaTS”, tika nomainīts jauns, modernāks “Omniva”
pakomāts.
Jaunais pakomāts ir par vairāk nekā 50% ietilpīgāks, nekā
iepriekšējais pakomāts. Šobrīd tam ir 107 skapīši iepriekšējo
68 skapīšu vietā. Palielināts ir pieprasītāko M un L izmēru
skapīšu skaits.
Šobrīd sūtījumu skaits salīdzinājumā ar pakomāta darbības
sākumu 2019. gada nogalē ir pieaudzis par 500%.
Pēc pakomāta paplašināšanas daudz lielākam skaitam
Upesciema un tā apkārtnes iedzīvotājiem ir iespējams nosūtīt
un saņemt savus sūtījumus ērtāk un ātrāk, turklāt arī drošāk,
izmantojot bezkontakta piegādi ar “Omniva” pakomātu
starpniecību.
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BMMP 150. gadi!
AUTORS: DANIELS M.

2020. gada 13. novembrī Berģu Mūzikas un mākslas
pamatskola svinēja 150. gadu jubileju. Piektdienā,
13.novembrī bija plānots organizēt skolas absolventu
salidojumu, tikties ar bijušajiem un esošajiem
skolotājiem, bija padomā vēl dažādi pārsteigumi, bet
līdz ar valstī izsludināto pulcēšanās liegumu, skolas
saime svinēja svētkus klusītēm. Rīta pusē skolā bija
ieradies tā laika Garkalnes novada priekšsēdētājs Alvis
Zīriņš un sveica skolu un skolas direktori Ilze Briņķi.
Īsi pirms tumsas iestāšanās skolas pagalma dīķī
iemirdzējās skaistas, lielas ūdensrozes, bet ap skolu
svecīšu izgaismotie skaitļi 150. Vairāk: šeit!

Attēls: “Ūdensrozes dīķī pie skolas” © Daniels Mednis

Attēls: “BMMP 150” © Daniels Mednis

“Garkalnes novads iemirdzas
Jaungada naktī” – Upesciemā
AUTORS: DANIELS M.

Attēls: “Jaunais “Omniva” pakomāts” © Daniels Mednis

2020. gada noslēgumā dažādās vietās Garkalnes
novadā norisinājās gaismu instalāciju projekts
“Garkalnes novads iemirdzas Jaungada naktī”. Gaismu
šovu bija iespējams apskatīt no 30. decembra līdz 2.
janvārim. Kopā Garkalnes novadā tika izveidoti 6
apskates punkti. Apmeklētājiem visiecienītākā
apskates vieta bija “Nakts burvība mežā”, kas tika
izveidota laukumā pie jaunās BMMP ēkas.

Attēls: “Jauno “Omniva” pakomātu plakātu atrašanās vietas” © “Omniva”
Raksta tapšanā izmatota “Omniva” informācija par jauno pakomātu Upesciemā
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Attēls: “Gaismu šovs Upesciemā” © Daniels Mednis
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Pašvaldību vēlēšanas 2021
AUTORS: DANIELS M.

2021. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanas notika 5. jūnijā. Vēlēšanas norisinājās 39
jaunveidojamās pašvaldībās – 6 valstspilsētās un 33 novados.
Vēlēšanas norisinājās arī Garkalnes novadā. Garkalnes novads kā pagasts tiks
pievienots jaunajā Ropažu novadā. Jaunajā Ropažu novadā tiks apvienoti Ropažu,
Garkalnes, Stopiņu novadi un Inčukalna novada Vangažu pilsēta.
Jaunā novada centrs atradīsies Ulbrokā.
Jaunā novada mājaslapa: šeit!
Attēls: “Jaunā novadu karte”
Attēls: “Muzikālā piknika plakāts” © Kultūras centrs “Berģi”

Muzikālais pikniks Upesciemā
AUTORS: DANIELS M.

Tapšanā izmatots GNV NR. 226 raksts par brīvdabas pikniku

19. jūnijā ikvienam Garkalnes novada iedzīvotājam bija iespēja kādu no savas
dienas maltītēm ieturēt svaigā gaisā, zālājā pie Berģu mūzikas un mākslas
skolas. Zālājs pie skolas tika iekārtots tā, lai visiem būtu ērti, nesteidzīgi baudīt
līdzi paņemtos kārumus no piknika groza. Piknika zonā bija iespējams iegadāties
arī dažādus veldzējošus aukstos dzērienus: ledus kafiju, burbuļtēju un mājas
gaumē cepto rabarbermaizīti. Piknika laukums tika noformēts baltos toņos, balti
sēžampufi, balti galdi un balti šūpuļkrēsli.
Visu dienu, katrā no ēdienreizēm, bija iespējams ieturēt nesteidzīgu brīvdienu
maltīti muzikālās noskaņās kopā ar savējiem – garkalniešiem:
Vēlās brokastis 12.00 norisinājās kopā ar Inetu Rudzīti
Pusdienas 15.00 kopā ar Kristīni Prauliņu un Gintu Smuko
Vakariņas 18.00 kopā ar Jāni Stībeli un Gintu Smuko
Vakariņu deserts 20.00 kopā ar Olgu Rajecku
Visas dienas garumā apetelīgas un omulīgas sarunas ar aktieri Emilu Kivlenieku
Piknikā bija iespēja baudīt gardas uzkodas no “Hug in a Mug Coffee”

Video atskats par brīvdabas muzikālo pikniku: šeit!
Attēls: “Muzikālais pikniks Upesciemā” © Garkalnes novads

Krustojuma remontdarbi un velotrase Upesciemā
AUTORS: DANIELS M.

Upesciemā tiek pārveidots Elenburgas, Skolas un Ziedu ielas krustojums. Darbi
tika uzsākti pagājušā gada nogalē un ir paradzēts, ka būvdarbiem jābūt pabeigtam
līdz šī gada augustam.
Krustojuma pārbūves projekts paredz uzlabot Elenburgas un Skolas ielas
krustojumu un izbūvēt stāvlaukumu 41 automašīnai. Satiksmes mezglā tiks
ieklāts arī jauns asfaltbetona segums.
Būvdarbos ietilpst arī lietus ūdens un ūdensapgādes kanalizācijas
tīkla, kā arī elektroapgādes tīklu rekonstrukcija.
Projektā arī paredzēti darbi vides pieejamības uzlabošanai – izbūvējot
ietves ar bruģa segumu, integrējot tajā taktilā bruģa seguma risinājumus,
kā arī tiks uzstādītas drošības barjeras. Tiks labiekārtotas pieturvietas,
uzstādīti soliņi, atkritumu urnas u.c. labiekārtojuma elementi.
Projektā paredzēta arī teritorijas apzaļumošana.
Par krustojuma remontdarbiem vairāk rakstīsim nākamajā “Upesciema Ziņu”
numurā, jo remontdarbi vēl nav beigušies. Par to, kā Upesciems izskatās
remontdarbu laikā, apskati bildēs – šeit!
Raksta tapšanā izmatota CBF Binders informācija par satiksmes mezgla pārbūvi Upesciemā
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Nesen Upesciemā sākās arī jaunas
velotrases izveide.
Par velotrasi vairāk rakstīsim
nākamajā numurā, jo tās izveide
sākās tikai nesen.
Video par plānoto velotrasi: šeit!

Attēls: “Kadrs no video par velotrasi” © Garkalnes Televīzija(Youtube)
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Atvadas no Garkalnes novada
AUTORS: DANIELS M.

Teksts un attēli: “Krustu šķērsu pa Garkalnes novadu” © Garkalnes novads

2021. gada 27. jūnijā, pēdējā svētdienā pirms mūsu novada pievienošanās jaunajam
Ropažu novadam, norisinājās simbolisks atvadu brauciens cauri visam novadam.
Braucienā skanēja novada mākslinieku dziesmas, kuras translēja ceļojošā radio stacijā,
kuru varēja dzirdēt 1km rādiusā, kā arī internetā. Braucienā sākotnēji piedalījās 14 retro
automobīļi – divi Žiguļi, viens mikrobuss Latvija, viens Moskvičš kabriolets (tautā
saukts par Kārlīti), divi karaliskie Daimleri un astoņas Volgas. Vēlāk brucienam
pievienojās arī vietējie iedzīvotāji ar retro Jaguāru, Mersedesu un Zaparožecu un citiem
retro spēkratiem. Kolonu pavadīja arī Garkalnes motociklistu klubs “Nekādi Labie”.
Ciematos cilvēki priecīgi māja ar rokām un sveica automobiļu kolonu. Lai arī
pasākums izvērtās priecīgs, sanākušie bija arī mazliet bija noskumuši par Garkalnes
novada identitātes zaudēšanu. Bet kā teica Rainis – “Pastāvēs kas pārvērtīsies”.
Video atskats par retro auto braucienu – šeit!
UPESCIEMA ZIŅAS

“Upesciema Ziņu” jaunumi un aktualitātes
“Upesciema Ziņām” ir iznācis jau 4. numurs.
Uz laiku devāmies atpūtā, bet esam atpakaļ. Cerams, ka
drīzumā Upesciemā norisināsies daudz dažādu un interesantu
notikumu. Par svarīgākajiem notikumiem rakstīsim mājaslapā
un jaunākajos “Upesciema Ziņu” numuros.
“Upesciema Ziņu” tapšanai vari palīdzēt arī Tu! Dodies uz
mūsu mājaslapu un sadaļā “Sazināties” aizpildi veidlapu!
Bet visvairāk Tu vari palīdzēt lasot “Upesciema Ziņas”!
Ja vēlies, dodies uz mājaslapas sadaļu “Upesciema Ziņu
numuri”, un pasūti arī citus, vēl neizlasītus ziņu numurus!
Uz drīzu tikšanos nākamajā numurā!

ZIŅAS PAR UN NE TIKAI UPESCIEMU!

SAZINIES AR MUMS

Vai Tev ir kāds jautājums vai
ieteikums? Uzraksti to mūsu
mājaslapas sadaļā “Sazināties”!
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