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2017. gada 22. septembrī svinī-
gā ceremonijā iemūrējot kap-
sulu ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm, uzsākta Stopiņu no-
vada Kultūras centra būvniecī-
ba. Iecere būvēt jaunu kultūras 
centru radās jau pirms vairāk 
nekā desmit gadiem, kad tika 
rezervēta zeme Ulbrokas cen-
trā un izveidota centra attīstī-
bas vīzija.

Kultūras centrs būs pirmais no Sto-
piņu novada centra attīstības vīzijas 
realizētajiem projektiem, tas atrodas 
Ulbrokā, Institūta ielā 3. Kapsulu 
Kultūras centra pamatos iemūrēja 
Stopiņa novada domes priekšsēdē-
tāja Vita Paulāne kopā ar projekta 
izstrādātāju SIA „AB Krasts” valdes 
locekli Renāti Truševsku un būv-
darbu veicēju SIA „Arčers” valdes 
locekli Maiju Baltgalvi.

Īstenojot ieceri par Kultūras 
centra celtniecību, tika izsludināts 
metu konkurss, arhitekti iesnie-
dza vairākus metus, un notika 
novada iedzīvotāju balsojums, 
lai izvēlētos piemērotāko ēku. 
2013.  gada oktobrī iedzīvotājiem 
tika prezentēts SIA  „AB Krasts” 
izstrādātais jaunā kultūras cen-
tra projekts, kurā atradīsies divas 
pasākumu zāles – viena ar gan-
drīz 400 skatītāju vietām zālē un 
100 skatītāju vietām balkonā, otra 
ar 200 skatītāju vietām. 

Ēkā būs mēģinājumu telpas ko-
lektīviem un Kultūras centra pro-
fesionālās darbības nodrošināša-
nai. Uz jaunajām telpām pārcelsies 
arī Dzimtsarakstu nodaļa ar laulī-
bu reģistrācijas zāli, Ulbrokas bib-
liotēka, Stopiņu novada vēstures 
muzejs un semināru zāle – „zaļā 
klase”. Kopējā būves platība būs 
5713,4  m2, blakus Kultūras cen-
tram tiks labiekārtota teritorija un 
izveidota autostāvvieta.

Kā pasākuma ietvaros norādī-
ja Vita Paulāne, Stopiņu novada 
Kultūras centra projekta mērķis ir 
nodrošināt augstas kvalitātes pro-
fesionālās un amatiermākslas kul-
tūras pieejamību Stopiņu novadā, 
tāpat arī kvalitatīvus pakalpojumus 
bibliotēkā, muzejā un Dzimtsaraks-
tu nodaļā. „Kultūras telpas attīstība 
stiprina mūsu iedzīvotāju vietas 
piederību, padara mūs radošākus 
un saliedētākus. Novada māksli-

nieciskie kolektīvi un mākslinieki ir 
pazīstami un aktīvi darbojas nova-
dā un tālu ārpus pašvaldības robe-
žām, viņi ar nepacietību gaida jau-
nās telpas Kultūras centrā mēģinā-
jumu un koncertu norisei. Novads 
ir pazīstams ar Līgo parku, brīvda-
bas pasākumiem un koncertiem, 
un plānojam, ka nākotnē ar vēl 
vienu modernu multifunkcionālu 
centru Ulbrokā – novada iedzīvo-
tāju un viesu aktivitātēm, vides un 
kultūrizglītībai,” teica Stopiņu no-
vada domes priekšsēdētāja. „Ma-
nuprāt, viens no sarežģītākajiem 
uzdevumiem būvniecības procesā 
būs nodrošināt teicamu akustiku 
koncertzālēs, kas ir pamatu pamats 
piedāvātās kultūrprogrammas bau-
dījumam, bet ceru, ka kopīgā darbā 
ar projektētājiem un būvniekiem 
mums tas izdosies. Līdz ar jaunā 
Kultūras centra būvniecību tiks 
labiekārtota arī apkārtējā teritorija, 

izveidoti apstādījumi un veikti ap-
zaļumošanas darbi. Lai mums laba 
sadarbība, spēks un profesionālas 
prasmes celtniecības procesā, un 
priekpilna un ar gandarījumu par 
padarīto piepildīta centra atklāšana 
2019. gadā!” novēlēja Vita Paulāne.

Kultūras nama būvniecības veicē-
ja SIA „Arčers” valdes locekle Maija 
Baltgalve atzīmēja, ka jaunais kultū-
ras centrs kļūs par ļoti nozīmīgu sa-
biedrisko vietu: „Mums ir liels gods 
un atbildība būvēt simbolu jauna-
jam novada administratīvajam un 
kultūras centram. Viens no valsts, 
pilsētas un novada pastāvēšanas 
priekšnoteikumiem un pamatvērtī-
bām ir kultūra, kas ietver arī darba 
kultūru. Tāpat būvniecības nozares 
nākotne ir iespējama tikai inteliģen-
tas rīcības rezultātā. Šeit, Stopiņu 
novada Kultūras centrā, satiekas šīs 
dažādās, bet vienojošās kultūras. 
„Arčers” līdzšinējā pieredze kul-

tūras objektu būvniecībā palīdzēs 
mums emocionāli izprast šī projekta 
nozīmību un nodrošināt visaugstā-
ko profesionālo izpildījumu.”

Savukārt projekta izstrādātā-
ja SIA  „AB Krasts” valdes locekle 
Renāte Truševska uzsvēra, ka ir 
liels gandarījums redzēt, ka šo-
dien turpinās projekts, kas aizsākās 
2008. gadā: „Liela pateicība ir jāiz-
saka novada domes vadībai, gan 
Jānim Pumpuram, gan Vitai Paulā-
nei, kuri ir stāvējuši un krituši par 
to, lai iedzīvotājiem būtu vieta, kur 
iet dziedāt, dejot un noklausīties 
kādu jauku koncertu. Tāpēc mēs kā 
projektētāji novēlam Kultūras cen-
tram aktīvu dzīvi un vēlētos ielikt 
kapsulā lata monētu ar pakava sim-
bolu, lai mums viss kopā izdodas.”

Pēdējos desmit gados Stopiņu 
novadā ir būtiski pieaudzis iedzī-
votāju skaits, un šobrīd Stopiņu no-
vadā savu dzīvesvietu ir deklarējuši 

10 968 iedzīvotāji. Līdz ar iedzīvo-
tāju skaita pieaugumu un plašo kul-
tūras pasākumu klāstu krietni par 
mazu kļuvis esošais Ulbrokas kul-
tūras nams ar 200 skatītāju vietām. 
Novada iedzīvotāji ir ļoti aktīvi, 
un kultūras jomā darbojas daudzi 
mākslinieciskie kolektīvi – jauk-
tais koris „Ulbroka”, sieviešu koris 
„Madara”, vidējās paaudzes deju ko-
lektīvi „Luste” un „Stopiņš”, senioru 
deju kolektīvs „Ulenbroks”, vokā-
lie ansambļi „Sagša” un „Ievziedi”, 
akordeonistu ansamblis „Akcents”, 
amatierteātris „Dille” un tautas lie-
tišķās mākslas studija „Ulbroka”.

Inese Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Fotogalerija: http://stopini.lv/lv/
galerijas/kapsulas-iemuresana-
stopinu-novada-kulturas-centra-
pamatos-434.

Stopiņu novada Kultūras centra būvniecība 
iezīmē jauno novada centru
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Zinību dienā, 1. sep-
tembrī, skolas pagal-
mā bija pulcējušies 
svinīgi noskaņoti, 
skaisti ģērbušies sko-
lēni, smaidīgi skolotāji 
un saviļņoti vecāki. Varēja 
redzēt, ka visi bija labi atpūtušies 
un priecīgi cits citu satikt. Visas kla-
ses izveidoja gatvi, lai pirmo reizi 
pirmklasnieki 9.–12. klašu skolēnu 
pavadībā dotos uz speciāli norādī-
tu vietu un visa skola varētu viņus 
un viņu audzinātājas skaļi sveikt 
ar aplausiem. Šogad savas gaitas 
Ulbrokas vidusskolā ir sākušas čet-
ras pirmās klases. Skolā ir sākuši 
strādāt arī jauni skolotāji. Viens 
no viņiem  – mūzikas skolotājs 
Gatis Supe – kopā ar komponistu 

Māri Lasmani ļoti 
aizkustinoši izpildīja 
vairākas dziesmas. 
Stopiņu novada do-

mes priekšsēdētāja 
Vita Paulāne (attēlā) 

un Ulbrokas vidussko-
las direktors Normunds Balabka 
sirsnīgi sveica visus un novēlēja 
panākumus jaunajā mācību gadā. 
Pasākumu vadīja mūsu skolas 
audzēkņi Renāte Ruska un Roberts 
Eihe, kurš šogad piedalās Latvijas 
„X faktorā”, un tagad visi priecājas 
par viņa panākumiem. Novēlēsim 
veiksmi! Bet mūsu audzēkņiem un 
skolotājiem vēlam ražīgu un panā-
kumiem bagātu mācību gadu.

 
Lina Vozņarska

Zinību diena 
Ulbrokas 
vidusskolā
Jau 26. reizi pēc kārtas Ulbrokas vidusskola viesmīlīgi vēra dur-
vis saviem audzēkņiem. Šajos gados skola ir manāmi izaugu-
si, un šogad tā uzņēma jau 840 skolēnu. Vasaras brīvlaikā Ul-
brokas vidusskola aktīvi gatavojās skolēnu uzņemšanai. Tika 
veikti rekonstrukcijas darbi – pārbūvēts zēnu mājturības un 
keramikas kabinets. Katrā stāvā izvietoti jauni dzeramā ūdens 
aparāti, tika iegādātas jaunas mēbeles un iekārtas.

PAŠVALDĪBA 
SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Cienījamie novada iedzīvotāji! 
Par norisēm un aktualitātēm mūsu novadā 

aicinām sekot līdzi arī pašvaldības 
sociālo tīklu kontos:

                                     @Stopini_Latvia

stopinunovadapasvaldiba

                                stopinu_novada_pasvaldiba

Plaša informācija par pašvaldības darbu, 
domes sēdes lēmumi, saistošie noteikumi, 

notikumu apskati, fotogrāfijas un video 
kā vienmēr novada tīmekļa vietnē: 

www.stopini.lv

Kad rudenīgas vēsmas sep-
tembra piektdienas novakarē 
glaudās gar Stopiņu novada 
„Kalēju” māju ēku stūriem, 
dzejas cienītāji pulcējās uz 
Pētera Brūvera atceres brīdi. 

Arī Ulbrokas vidusskolas skolē-
nu pašpārvaldes aktīvisti bija vie-
su vidū, lai klausītos un baudītu 

Dzejas dienu atmosfēru. Bija in-
teresanti dzirdēt P. Brūvera dzeju 
gan latviešu, gan lietuviešu valodā. 
Neskatoties uz dažādiem tehnikas 
untumiem, kopīgais ugunskurs, 
dzirksteļodams naksnīgajās debe-
sīs, vēl vairāk satuvināja tik dažā-
dos „Kalēju” mājas viesus. Skanēja 
dziesmas, dzeja un pārdomas. Pi-
parmētru tēja un saldais kliņģeris 

garšoja tā, it kā pirmo reizi baudītu 
tik pārpasaulīgas lietas. Manuprāt, 
šo māju saimnieks būtu apmieri-
nāts ar jauko vakara atmosfēru, un 
atkal taptu jaunas dzejas rindas nā-
kamajām paaudzēm. 

Aleksandrs Kapanskis,
Ulbrokas vidusskolas

skolēnu pašpārvaldes dalībnieks 

Dzejas dienas 2017

Pētera Brūvera rudens
Rudens kā jau rudens un to-
mēr citāds. Stopiņu novada 
Dzejas diena „šis rudens mūs 
par atmiņu krustcelēm pada-
rījis” iekrāso Baltu vienības 
dienas emocionālo vienotību 
latviešu un lietuviešu dzejas 
starpā – dzīvotspēja vien dota 
divām baltu tautām, gan ru-
nājot par baltu identitāti, gan 
katras tautas pašcieņu.

Vienlaicīgi Dzejas diena Stopi-
ņu novadā ir pasākums, kas ie-
guvis savu nozīmi un kļuvis par 
nozīmīgu dzejnieku, literātu un 
domubiedru tikšanās vietu. Šo-
gad veltījuma vakars Pēteram 
Brūverim. „Kalēju” sētas pagal-
mā viesos dzejnieki, kam dāsns 
dzejas pūrs – lietuviešu dzejnie-
ce un atdzejotāja Ērika Druņģī-
te, dzejniece un prozaiķe Inese 
Zandere, tulkotāja un dzejniece 
Indra Brūvere-Daruliene. Saru-
nas par dzīvi un literatūru vada 
Liega Piešiņa. Tādējādi „Kalēji”, 
kuros aizvien vēl valda dzejnie-
ka P.  Brūvera dzejas tradīcijas, 
notiek latviešu un lietuviešu 
dzejnieku sadraudzība, atzīmē-
jot Baltu vienības dienas nozī-
mīgumu, tiek runāta dzeja, de-
jotas tautiskās dejas un stāstītas 
atmiņas. 

Pasākuma dalībnieki ir Sto-
piņu novada iedzīvotāji, litera-
tūras cienītāji, interesenti un 
rakstniecības pārstāvji, bibliote-
kāri un skolu jaunatne. Ulbrokas 
un Sauriešu bibliotēku apmeklē-
tāji. Kolēģi un lasītāji no Salas-
pils novada bibliotēkas. Dažāda 
vecuma klausītāji apliecina, ka 
draudzība un saikne starp raks-
tītā vārda vērtībām ir pārlaicīga 
un dzīvotspējīga. 

Pašvaldības finansiāli atbalstī-
tā projekta „šis rudens mūs par 
atmiņu krustcelēm padarījis” re-
zultātā klausītājs ir iepazīstināts 
ar Pētera Brūvera paveikto dze-
jas un atdzejojumu laukā. Izcelti 
Baltu vienotības dienas vēstu-
riskie notikumi. Radīta interese 
par rakstniecības pārstāvjiem. 
Ir kopta literatūras gaume, pras-
mes un intereses novada per-
sonību izpētē. Savulaik Pēters 
Brūveris aizsāk dzejas lasīju-
mus mēnesnīcā, tātad pionieris 
nakts dzejas pasākumiem, ja ne 

Rīgā, tad Pierīgā noteikti. Var-
būt tieši tas ļauj sevi ieraudzīt 
patiesāk. Dīvaini, paliekot bez 
elektrības, klausoties meža ska-
ņā un atskaņā, mēs visi kvēlojām 
un dzirksteļojām iekšēji, mēs 
bijām vienoti un piederīgi brū-
veriskajam un baltu vienotībai. 
Klātesošo dzejnieku emocionāli 
paustais vārda spēks, ritms un 
sajūta atmodināja pašapziņu un 
cieņu pret apkārtējām lietām, 
savukārt dejotāju spraigais deju 
solis sniedza prieka sajūtu cauri 
laikiem un laikmetiem. Savstar-
pējā enerģijas apmaiņa radīja 
retrīta noskaņu. Pētera Brūvera 
rudens mežmalā ir dzejas lasīju-
mi, zvaigžņota debess, kvēlojošs 
ugunskurs, spēcīgas domas un 
vēlme šo sajūtu nepazaudēt. 

Nu jau citugad, kad atkal tik-
simies, jau citās Dzejas dienās 
dzejnieka un atdzejotāja dzim-
tajās mājās „Kalēji”. Kopīgai no-
skaņai pievienoju Indras veltīju-
ma dzejoli tētim „Satikšanās” un 
Aleksandra Kapanska, Ulbrokas 
vidusskolas skolēnu pašpārval-
des dalībnieka, domas. 

Fotogalerija un daži skaņu ie-
raksti rodami Stopiņu novada 
mājaslapā un sadaļā „Ulbrokas 
bibliotēka”.

Daiga Brigmane,
Stopiņu novada  

Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Indra 
Brūvere-Daruliene 

Satikšanās 
2017

Veltījuma dzejolis tētim

Caur dārza vārtiņiem 
tu atkal ienāc pagalmā –

Šis pagalms ābeļkoku pilns, 
tas mūsu galms.

Šeit ziemā reizēm stirnas iemaldās
Un mielojas pie salā 

sastingušā galda.

Mans skatiens pienaglots 
pie logu krusta,

Uz akācijām raugoties, 
vai ceļmalā kas kustas,

Bet ceļš ir tukšs, 
kaut mašīnu brauc simtiem,

Un sastinguši pirksti 
biezos cimdos.

Es nezinu, 
vai tiešām tevis nav,

Jo skatoties uz padebešiem – 
rau!

Ar mani sarunājies,
Un vājumam nav vietas.

Tik stipra, spēcīga ir mūsu 
satikšanās,

Tik stipri manī atbalsojas 
tava balss.

https://www.facebook.com/stopinunovadapasvaldiba/
https://www.instagram.com/stopinu_novada_pasvaldiba/
http://www.stopini.lv
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l Turpinās vingrošanas nodar-
bības jaunajām māmiņām (var 
ņemt līdzi mazuļus) otrdie-
nās plkst. 10.30 dienas centrā 
„Upeslejas” un trešdienās plkst. 
10.30 Ulbrokā policijas ēkas ot-
rajā stāvā, sporta zālē (pieteik-
šanās Ulbrokas dienas centrā). 
Nodarbības notiks līdz 24.  ok-
tobrim Upeslejās un līdz 25. ok-
tobrim Ulbrokā.
l Turpinās vingrošanas nodarbības 

senioriem dienas centrā „Saurie-
ši” pirmdienās un ceturtdienās 
plkst. 17.00 un dienas centrā „Ce-
kule” plkst. 18.30. Nodarbības 
notiks līdz 16. oktobrim.
l No 14. oktobra sākas nūjoša-

nas nodarbības instruktora 

vadībā visiem interesentiem 
dienas centrā „Cekule” sest-
dienās (14.09., 21.09., 28.09.) 
plkst.  9.30, un turpinās nūjo-
šanas nodarbības dienas centrā 
„Saurieši” trešdienās un ceturt-
dienās plkst. 17.15.
Nodarbībām jāpiesakās die-

nas centros:
Ulbrokas DC: Anda Višķere, 

aviskere@tvnet.lv, 28373398;
Sauriešu DC: Aija Šibajeva, 

dc.sauriesi@stopini.lv, 67956786;
Cekules DC: Olga Osipova, 

dc.cekule@stopini.lv, 28317417.
l Ulbrokas vidusskolā oktobrī 

turpināsies veselīga uztura no-
darbību cikls 5. klasēm. Notiks 
nodarbības arī bērnu vecākiem 

par veselīgu uzturu ģimenē, no-
darbību laiks Ulbrokas vidus-
skolā tiks precizēts. Stopiņu pa-
matskolā nodarbība 1.–5. klašu 
skolēnu vecākiem notiks 5. ok-
tobrī plkst. 17.00. 2018. gadā 
veselīga uztura nodarbības tiek 
plānotas arī Upesleju internāt-
skolā-rehabilitācijas centrā.
Aktivitātes notiek projek-

ta „Stopiņu novada iedzīvotāju 
veselības veicināšanas un sli-
mību profilakses pasākumi”, 
Nr. 9.2.4.2/16/I/014, ietvaros. 

Visas aktivitātes un nodarbī-
bas pieejamas bez maksas.

Ar Stopiņu novada domes at-
balstu dienas centrā „Līči” bija 
iespēja norisināties skaistam 
projektam „Vasaras smaržas vi-
linājums lina maisiņos”.

Projekta laikā tika īstenotas radošās 
darbnīcas astoņu nedēļu garumā. 
Radošo darbnīcu laikā tika šūti lina 
auduma maisiņi, rotāti ar auduma 
krāsām un augu nospiedumiem. 
Maisiņi tika pildīti ar dienas centra 
apmeklētāju savāktajiem un kaltēta-
jiem ārstniecības augiem. Radošajās 
nodarbībās tika apgūtas šūšanas 
prasmes, prasmes strādāt ar dažā-
diem audumiem un materiāliem, 
pārrunātas latviešu tautas vērtības 
un simboli, kā arī latviešiem zinā-
mie un izmantojamie augi, tāpat no-
risinājās pastaigas Līču apkārtnē, lai 
iepazītu augus, kas aug savvaļā.

 Projekta noslēgumā, kad norisi-
nājās pasākumi „Stopiņu novadam – 
130”, vasaras augu maisiņi tika dāvi-
nāti Stopiņu novada iedzīvotājiem 
un viesiem Ezera dienas pasākumā 
kā piemiņa no Stopiņu novada ar 
mūsu novada vasaras smaržu. Šādas 
nodarbības cilvēkus attīsta radoši, 
veicina pozitīvas emocijas, rada prie-
ku par ieguldījumu un lepnumu, ka 
viņu paveiktas noder citiem. Veido-

jot lina auduma maisiņus, projekta 
apmeklētāji attīstīja prasmes, kas 
veicināja apziņu, ka katrs var izvei-
dot noderīgas lietas pašu rokām un 
būt lepns par paveikto. Paldies dienas 
centra aktīvajiem nodarbību apmek-
lētājiem un visiem, kuri iesaistījās 
projekta īstenošanā un atbalstīšanā! 

Zanda Pelše,
dienas centra „Līči” vadītāja

Pagājušajā mācību gadā 
Upesleju skolas skolēni realizē-
ja savas idejas skolas tēla veido-
šanā, gatavojot skolas dienas-
grāmatas vāka noformējumu 
un dizainu. Šāda skolēnu rado-
šā darbība bija projekta „Die-
nasgrāmata  2017” realizācija. 

Projekts tika īstenots sadarbībā ar 
Liepājas Universitātes Zinātnes un 
inovāciju parku (LiepUZIP), kura 
mērķis bija izgatavot katrai skolai 
individuāla dizaina un satura skolē-
nu dienasgrāmatas.

Izstrādātais skolēna Alekseja  
Kozlova skolas dienasgrāmatas di-
zains bija patīkams pārsteigums  au-
dzēkņiem, vecākiem un skolotājiem 
1. skolas dienā,  saņemot jaunās die-
nasgrāmatas.

Lai arī skolēni un vecāki izmanto 
e-klases iespējas, tomēr dienasgrā-
mata tās klasiskajā papīra formātā 

joprojām ir aktuāla. Skolēnos tā iz-
kopj pienākuma apziņu, māca rūpē-
ties par dokumentu, glabāt to, kārtī-
gi un savlaicīgi veikt visus ierakstus. 

Upesleju internātpamatskola-
rehabilitācijas centrs izsaka patei-
cību Stopiņu novada uzņēmējiem 
SIA „Marko KEA”  un SIA „Agrera” 
par finansiālu atbalstu dienasgrā-
matu tapšanas procesā!

Septembrī noslēdzās otrais 
divu nodarbību veselīga uztura 
cikls senioriem. 

Nodarbības notika Stopiņu nova-
da dienas centros. Veselīga uztura 
nodarbības vadīja sertificēta uztura 
speciāliste Gundega Rudzīte-Aniš-
čenko. Nodarbību laikā senioriem 
bija iespēja uzzināt par veselīga uz-
tura pamatprincipiem un nozīmi 
slimību profilaksē. Tika analizēts 
dažādu produktu sastāvs un sniegti 
padomi ikdienas ēdienkartes plāno-
šanai. Pirmsskolas izglītības iestādē 
„Pienenīte” turpinājās nodarbī-
bas sertificētas uztura speciālistes  
Gitas Ignaces vadībā vecāko grupi-
ņu bērniem. Nodarbību laikā bērni 
noskaidroja, kādi produkti ir jāēd 
katru dienu un kādi produkti nav 
ieteicami uzturā. Bērni apguva vese-
līga uztura piramīdu un veidoja paši 
savu veselīgo pusdienu šķīvi. Ņemot 
vērā to, ka bērnu uzturs ir atkarīgs 
no vecāku ēšanas paradumiem, tika 

nodrošinātas arī nodarbības vecā-
kiem. Nodarbības bija iespējams 
apmeklēt vecāku sapulču laikā un 
noskaidrot, kādam ir jābūt bērna 
uzturam, cik cukura var saturēt da-
žādi produkti un kam jāpievērš uz-
manība, iegādājoties produktus vei-
kalā. Uztura nodarbības vecākiem 
vadīja sertificētas uztura speciālistes 
Gita Ignace, Daina Rusule un Svet-
lana Aleksejeva. Nodarbības notika 
sadarbībā ar Latvijas Diētas un uz-
tura speciālistu asociāciju.

Veselīga uztura nodarbības līdz 
2019. gada beigām notiks visās 

Stopiņu novada pirmsskolas izglī-
tības iestādēs.

Nodarbības un lekcijas notiek 
veselības veicināšanas projek-
ta („Stopiņu novada iedzīvo-
tāju veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi” 
Nr. 9.2.4.2/16/I/014.) ietvaros.

Jeļena Pavlova, 
projekta vadītāja

Skolēni veido 
savas skolas dienasgrāmatu

Palīdzi noskaidrot ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību 
un laimē vērtīgas balvas 
savai ģimenei 

Lai noteiktu pašvaldības, ku-
ras nodrošina lielāko atbalstu, 
daudzveidīgākos un pieejamā-
kos pakalpojumus ģimenēm 
ar bērniem, VARAM šogad 
pirmo reizi rīko konkursu „Ģi-
menei draudzīga pašvaldība”. 
Pašvaldību sniegto atbalstu ģi-
menēm vērtē gan konkursa komisija, 
balstoties uz pašvaldību iesniegto in-
formāciju, gan ikviens Latvijas iedzī-
votājs, kuru viedoklis tiks ņemts vērā, 
izvēloties konkursa uzvarētājus. 
Laikā no 2017.  gada 2.  līdz 31.  ok-
tobrim ikviens var novērtēt vienas, 
divu vai pat trīs pašvaldību sniegto 
atbalstu ģimenēm dažādās jomās. 
Priecāsimies arī par jūsu ierosinā-
jumiem par to, kādu atbalstu ģime-
nēm no mūsu pašvaldības vēlaties 
vēl saņemt. To varēsiet ierakstīt bal-
sojuma anketā.
Lai sniegtu vērtējumu, ir nepiecie-
šams reģistrēties ar savu „Facebook” 
vai „Draugiem” profilu vai e-pasta 
adresi. Balsot var ne tikai par tām 
54  pašvaldībām, kas piedalās kon-
kursā, bet arī par jebkuru citu pašval-
dību. Šis balsojums gan netiks ņemts 
vērā konkursā, bet noderēs pašvaldī-
bām atbalsta pasākumu plānošanā 
ģimenēm ar bērniem. Aktīvi balsojot, 
jūs arī palīdzēsiet sev un savai pašval-
dībai tikt pie jauna rotaļu laukuma. To 
papildus VARAM balvai iegūs kāda no 
tām četrām pašvaldībām, kuras tiks 
atzītas par ģimenei draudzīgākajām 
un kuras iedzīvotāju balsotāju īpat-
svars būs lielāks pret kopējo pašval-
dības iedzīvotāju skaitu. Pašvaldībai 
tikai jāpiemeklē bērniem droša un 
piemērota vide rotaļu laukuma ierī-

košanai. Rotaļu laukumu dāvi-
nās SIA „Jūrmalas mežaparki”, 
kas kā ģimenes uzņēmumus 
augstu vērtē ģimeniskās vēr-
tības sabiedrībā un savos pro-

duktos. Tāpat katrs, kas sniegs 
vērtējumu kaut vai par vienu 
pašvaldību, piedalīsies izlozē, 

kurā katru nedēļu var laimēt dāvanu 
karti 50 eiro vērtībā ģimenes izklaidei 
un citas jaukas balvas. Piemēram, 
katru nedēļu izlozēs trīs mobilo sa-
karu operatora laimīgām ģimenēm 
„Amigo” dāvātās mobilo tālruņu uzlā-
des baterijas un divas starptautiskās 
izstādes „Baltic Beauty  2017” ieejas 
biļetes (katra 2 cilvēkiem), kas notiks 
3.–5.  novembrī Rīgā Ķīpsalas hallē, 
kā arī trīs „Rimi” dāvanu kartes katru 
10 EUR vērtībā. 
Vietnē www.vietagimenei.lv atradīsiet 
informāciju gan par mūsu, gan citu 
pašvaldību sniegto atbalstu ģime-
nēm – ne tikai pabalstiem, sabiedris-
ko transportu skolēniem un ēdināša-
nu skolās, bet arī interešu izglītību, 
rotaļu laukumiem, pasākumiem ģi-
menēm pašvaldībās, ēku pieejamī-
bu un citām pašvaldību iniciatīvām 
ģimeņu atbalstam. Pagaidām vietnē 
ir pieejama informācija tikai par tām 
85 pašvaldībām, kuras ir iesniegušas 
datus, tomēr informācija tiek regulāri  
papildināta. 
Konkursa norisi atbalsta: konkursa 
lieldraugs SIA „Jūrmalas mežapar-
ki”, mobilo sakaru operators  laimī-
gām ģimenēm „Amigo”, SIA „Rimi 
Latvia”, SIA „ZAAO”, starptautiskā 
izstāde „Baltic Beauty”, „Māmiņu 
klubs”, Latvijas vecāku organizācija 
„Mammamuntetiem.lv”. 

Mūsu pašvaldība piedalās Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizēta-
jā konkursā „Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Šajā 
konkursā svarīgs ir arī jūsu viedoklis, jo tas var pa-
līdzēt mums uzvarēt! Balsot par pašvaldības snieg-
tajiem pakalpojumiem ģimenēm varēs no 2.  līdz 
31. oktobrim jaunajā vietnē www.vietagimenei.lv. 

Veselības veicināšanas projekta 
aktivitātes oktobrī

Septembrī notika veselīga uztura nodarbības

Vasaras smaržas vilinājums lina maisiņos
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PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA 
ĪPAŠUMAM „JANUKI”, DREILIŅI, STOPIŅU NOVADS 
(KADASTRA APZ. 80960020013), PUBLISKO APSPRIEŠANU 
UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM

Stopiņu novada dome 27.09.2017. sēdē (protokols Nr. 9) pieņēma lēmu-
mu „Par detālplānojuma projekta īpašumam „Januki” nodošanu pub-
liskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 2017. gada 
12. oktobra līdz 2017. gada 10. novembrim. Ar detālplānojuma materiā-
liem var iepazīties, sākot ar 12.10.2017., tīmekļa vietnēs www.geolatvija.
lv un www.stopini.lv (sadaļā „Attīstība/Sabiedrības līdzdalība”), izdrukas 
veidā – Stopiņu novada domes telpās, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu 
novads. 
Sabiedriskās apspriešanas sapulce: Ulbrokas kultūras namā (Institūta 
iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads) 2017. gada 20. oktobrī plkst. 17.00.
Priekšlikumus rakstiskā veidā adresēt Stopiņu novada domei, Institūta 
iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, fakss 67910532, elektroniskie 
dokumenti nosūtāmi uz e-pastu: novada.dome@stopini.lv. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu novada domes attīstības un 
plānošanas speciāliste Linda Čakše, tālr. 67910546, mob. tālr. 27757382, 
e-pasts: planotajs@stopini.lv.
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Damsijas”, arhitekte Dace Bērziņa, 
tālr. 29103226, e-pasts: dace@damsijas.lv.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU

Stopiņu novada dome 2017. gada 16. augusta sēdē ir pieņēmusi 
lēmumu (protokols Nr. 6) par    detālplānojuma    „Saulīši” (1. z. g.), 
Dreiliņi, Stopiņu novads, (apstiprināts ar Stopiņu novada domes 
11.05.2005. lēmumu, protokols Nr. 6, saistošo noteikumu Nr. 5/dp) 
izmaiņu apstiprināšanu īpašumam Cidoniju iela 47, Dreiliņi, Stopiņu 
novads (īpašuma kadastra Nr. 80960021207). 
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publi-
cēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Stopiņu nova-
da domē (5. kab. Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads), paš-
valdības tīmekļa vietnē www.stopini.lv, Latvijas ģeotelpiskās in-
formācijas portālā www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/
tapis3#document_8885).

Stopiņu novada dome 27.09.2017. sēdē pieņēma 
lēmumu, protokols Nr. 9, punkts 2.6, par detālplā-
nojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 
„Lielkazāri”, Saurieši, Stopiņu novads, zemes vie-
nībai ar kadastra apz. 809600800454.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt zemes 
vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot 
apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepiecieša-
mo inženiertehnisko nodrošinājumu, t. sk. piebrauca-
mo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaun-
veidojamām zemes vienībām no pašvaldības ielas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs: īpašuma 
„Lielkazāri” īpašnieks. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu no-
vada domes attīstības un plānošanas speciāliste  
Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: 
planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplā-
nojuma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei 
(adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, 
LV-2130; e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 
2017. gada 10. novembrim.

Stopiņu novada dome 13.09.2017. sēdē pieņēma lē-
mumu, protokols Nr. 8, punkts 2.11, par detālplāno-
juma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Viļņi” 
zemes vienībai ar kadastra apz. 80960040006, Plēsu-
mu iela 20, Dzidriņas, Stopiņu novads.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – detalizēt zemes 
vienības plānoto (atļauto) izmantošanu un pamatot 
apbūvi, zemes vienības sadali, paredzot nepieciešamo 
inženiertehnisko nodrošinājumu, t.  sk. piebraucamo 
ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai jaunveido-
jamām zemes vienībām no pašvaldības ielas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja: īpašuma 
„Viļņi” īpašniece. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu no-
vada domes attīstības un plānošanas speciāliste  
Linda Čakše (tālr. 67910546, 27757382, e-pasts: 
planotajs@stopini.lv).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplāno-
juma izstrādei jāiesniedz Stopiņu novada domei (adre-
se: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130; 
e-pasts: novada.dome@stopini.lv) līdz 2017.  gada 
10. novembrim.

Paziņojumi

Informē pašvaldības policija
l Septembrī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 150 noti-

kumiem. 
l Sastādīti 16 administratīvā pārkāpuma protokoli.
l Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 

neievērošanu sastādīti 7 administratīvā pārkāpuma protokoli– 
lēmumi.
l Izskatīti 6 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
l Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 6 personas alkohola 

reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada 

pašvaldības policijas materiālus

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „LIELKAZĀRI”, 
SAURIEŠI, STOPIŅU NOVADS, ZEMES VIENĪBAI AR KADASTRA APZ. 809600800454

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU ZEMES VIENĪBAI PLĒSUMU IELA 20, 
DZIDRIŅAS, STOPIŅU NOVADS, ATDALĪTAI NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „VIĻŅI”

http://www.stopini.lv
mailto:novada.dome@stopini.lv
mailto:planotajs@stopini.lv
http://www.stopini.lv
http://www.geolatvija.lv
mailto:novada.dome@stopini.lv
mailto:novada.dome@stopini.lv
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Stopiņu novada pašvaldība aici-
na esošo pagrabu un šķūnīšu lie-
totājus pie mājas Līdumnieku ielā 
6 („Līdumnieki”) līdz 2017. gada 
10.  novembrim Stopiņu novada 
pašvaldība aicina esošo pagrabu 
un šķūnīšu lietotājus pie mājas 
Līdumnieku ielā 6 („Līdumnieki’’) 
līdz 2017. gada 10. novembrim 
Stopiņu novada domē iesniegt 
pieteikumu.

Pēc 2017. gada 10. novembra Sto-
piņu novada pašvaldība pieņems 
lēmumu par pagrabu un šķūnīšu 
nojaukšanu.

Valdības apstiprinātajā nodokļu 
reformā ir iekļauti arī grozījumi, 
kas skar attaisnoto izdevumu 
atgūšanu un atvieglojumu pie-
mērošanu. 

Sākot ar 2018. gadu, palielināsies 
atvieglojumi par apgādājamajiem, 
kā arī paredzamas būtiskas izmaiņas 
attaisnoto izdevumu atgūšanas pro-
cesā, kas ievērojamam iedzīvotāju 
skaitam ļaus atgūt lielāku nodokļu 
daļu. No nākamā gada iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) 
atvieglojums par vienu apgādājamo 
no pašreizējiem 175 eiro mēnesī tiks 
palielināts līdz 200 eiro.

Par ko pienākas atvieglojumi?
Nodokļu maksātājiem atvieglojums 
par apgādājamo šobrīd pienākas par:
l nepilngadīgu bērnu;
l par bērnu, kamēr viņš turpina vis-

pārējās, profesionālās, augstākās 
vai speciālās izglītības iegūšanu, 
līdz 24 gadu vecumam;

l par mazbērnu vai audzināšanā pa-
ņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem 
nav iespējams piedzīt alimentus, arī 
tikmēr, kamēr viņš turpina vispā-
rējās, profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iegūšanu, līdz 
24 gadu vecumam;

l par nepilngadīgu bērnu, kas ir ap-
gādībā esoša persona, kā arī nestrā-
dājoša laulātā apgādībā; 

l par aizbildnībā vai aizgādnībā eso-
šu personu;

l par nepilngadīgu brāli un māsu, kā 
arī par brāli un māsu, kamēr brālis 
un māsa turpina vispārējās, pro-

fesionālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu 
vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav 
darbaspējīgu vecāku;

l par laulāto, vecākiem, vecvecākiem 
un bērniem, kas sasnieguši 18 gadu 
vecumu un nestrādā, kā arī ir atzīti 
par personām ar invaliditāti;

l par nestrādājošu laulāto, kura ap-
gādībā ir nepilngadīgs bērns, kas ir 
atzīts par personu ar invaliditāti.
Reformā iekļautie likuma grozīju-

mi nākamajos gados paredz vēl pa-
pildu atvieglojumus nodokļu maksā-
tājiem – tos piemēros arī par nestrā-
dājoša laulātā uzturēšanu, kura apgā-
dībā ir bērns līdz 3 gadu vecumam, kā 
arī dažos gadījumos, kad apgādībā ir 
vairāki bērni.

Cik varēsim atgūt 
no attaisnotajiem izdevumiem?
No 2018. gada spēkā stāsies arī vai-
rākas izmaiņas, kas skar attaisnoto 
izdevumu atmaksāšanu. Īpaši prie-
cīga vēsts – gandrīz trīs reizes tiks 
palielināts limits attaisnotajiem izde-
vumiem par  ārstniecības, izglītības, 
ziedojumu un bērnu interešu izglī-
tības (pulciņi, ārpusskolas aktivitā-
tes) maksājumiem pašam nodokļu 
maksātājam, kā arī katram ģimenes 
loceklim. Šobrīd, lai atgūtu daļu no 
izdevumiem par ārstniecību un izglī-
tību, viens iedzīvotājs kā attaisnotos 
izdevumus var norādīt tēriņus, kas 
nepārsniedz 215 eiro gadā. Šajā iero-
bežojumā nav iekļauti izdevumi par 
zobārstniecību, plānotām medicīnis-
kām operācijām, olšūnu punkciju un 
protēzēm, par kurām piemēro attais-

notos izdevumus pilnā apmērā, ne-
pārsniedzot samaksāto IIN apjomu.

Nākamgad šis limits tiks palielināts 
līdz 600 eiro gadā par pašu nodokļu 
maksātāju, kā arī par katru ģimenes 
locekli ar nosacījumu, ka attaisnotie 
izdevumi nepārsniedz 50% no gada 
ienākumiem pirms nodokļu no-
maksas. Jāuzsver, ka šajā limitā tiks 
iekļauti izdevumi arī par zobārstnie-
cību, plānotām medicīniskām operā-
cijām, olšūnu punkciju un protēzēm. 

Atsevišķas izmaiņas attiecinātas arī 
uz iemaksām privātajos pensiju fon-
dos un maksājumiem par dzīvības 
apdrošināšanu (ar naudas uzkrāju-
mu). Līdzīgi kā ar attaisnotajiem izde-
vumiem medicīnai, izglītībai un zie-
dojumiem, grozījumi paredz noteikt 
šiem attaisnotajiem izdevumiem gan 
procentuālu, gan apjoma ierobežoju-
mu. Summa (no iemaksām pensiju 
fondos un apdrošināšanā), kuru va-
rēs norādīt kā attaisnotos izdevumus, 
nedrīkstēs pārsniegt 10% no gada ie-
nākumiem pirms nodokļu nomaksas.  
Naudas izteiksmē ierobežojums būs 
4 000 eiro gadā. Iesniedzot IIN gada 
ienākumu deklarāciju, būs iespējams 
atgūt 20% no attaisnotajiem izdevu-
miem, nepārsniedzot iepriekšminē-
tos limitus.

Grozījumi IIN attaisnoto izdevumu 
atmaksas kārtībā ir viens no veidiem, 
kā tiks kompensēti nodokļu reformas 
apjomīgākie pasākumi – darbaspēka 
nodokļa sloga mazināšana.

Jāatgādina, ka attaisnotos izde-
vumus atbilstoši jaunajām izmai-
ņām par 2018. gadu varēs iesniegt 
2019. gadā.

No 1. oktobra skolotāji, pe-
dagogi, jauniešu biedrību 
pārstāvji un citas personas, 
kuras ikdienā strādā ar jau-
niešiem, tiek aicinātas pie-
teikties apmācībām, lai teo-
rētiski un praktiski iepazītos 
ar jaunu neformālās izglītī-
bas rīku „8KEYCOM”.

Apmācības notiks 23. oktobrī no 
plkst. 10.00 līdz 17.00 dienas centrā 
„Līči”. Pieteikties apmācībām var 
elektroniski http://ej.uz/8keycom 
vai pa tālr. 26445141 (vietu skaits 
ierobežots).

„8 Key Competences Games” 
ir jauns, speciāli izstrādāts ne-
formālās izglītības rīks, kurā 
ietilpst 9 interaktīvas spēles,  
kas veicina 8 mūžizglītības kom-
petenču attīstību: saziņu dzim-
tajā valodā, saziņu svešvalodās, 
matemātiskās prasmes un pa-
matprasmes dabaszinībās un 
tehnoloģijās, digitālās prasmes, 
sociālās un pilsoniskās prasmes, 
pašiniciatīvu un uzņēmējdarbī-

bu, kultūras izpratni un izpaus-
mi. Katras spēles pamatā ir mā-
cīšanās, un tās ļauj dalībniekiem 
iemācīties un uzzināt jaunas 
lietas, tādējādi paaugstinot sa-
vas personīgās un profesionālās 
kompetences. Spēles galvenā at-
slēga ir gūtais prieks – ja spēle 
ļauj tās dalībniekam gūt prieku, 
tad mācīšanās, neskatoties uz 
grūtībām, ir daudz efektīvāka.

Spēļu komplekts tika izstrādāts 
„Erasmus+” Stratēģiskās partne-

rības projekta „Enterprising and 
surprising through 8  key com-
petences” ietvaros, sadarbojoties 
pārstāvjiem no Latvijas, Igauni-
jas, Horvātijas un Spānijas.

Apmācības vadīs Ginta Sal-
miņa, kas ir Baltijas Reģionālā 
fonda vadītāja, projekta „Enter-
prising and surprising through 
8 key competences” vadītāja un 
neformālās izglītības apmācītā-
ja, kā arī citu neformālās izglī-
tības metožu, piemēram, spēles 

„Stāstu stāstiem izstāstīju”, līdz-
autore.

Apmācību dalībnieki rezultātā 
iegūs jaunas neformālās izglī-
tības metodes darbam ar jau-
niešiem, sertifikātu, kā arī visu 
spēļu komplektu elektroniskā 
formā. Apmācību noslēgumā 
būs iespēja iegādāties visu spēļu 
komplektu arī „taustāmā” formā 
(ierobežotā daudzumā).

Rasa Feldmane

„8KEYCOM” – caur spēlēm uz panākumiem

No 2017. gada jūnija līdz au-
gustam notika stāvlaukuma 
izbūves darbi piemājas zoo 
„Brieži”, izbūvējot stāvlaukumu 
43 vieglajām automašīnām. 

Stāvlaukuma izbūves darbi noti-
ka projekta „Stāvlaukuma izbūve, 
pakalpojumu pieejamības, kvali-
tātes, sasniedzamības un atpūtas 
nodrošināšanai” ietvaros, projekta 
Nr. 16-04-AL25-A019.2201-000001, 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākums „Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju”. Kopējās 
projekta izmaksas 29  992,86 EUR, 
izlietotais publiskais finansējums 
26 596,22 EUR. Piemājas zoo „Brie-
ži” ir viens no biežāk apmeklētajiem 
objektiem Daugavas lejteces tūrisma 
reģionā, pārsniedzot vairāk nekā 
10 000 apmeklētāju gadā. Turpmāk, 
ģimenēm dodoties uz zoo „Brieži”, 
būs plašākas iespējas ērti novietot au-
tomašīnas īpaši tam labiekārtotā vie-
tā. Šajā stāvlaukumā varēs piestāt arī 
Stopiņu novada viesi, kas nav plāno-
juši apmeklēt piemājas zoo „Brieži”.

Signe Utāne, 
zoo „Brieži” 

Piemājas zoo „Brieži” 
izbūvēts 
stāvlaukums

VID informācija
Attaisnotie izdevumi un atvieglojumi: 
ko nodokļu reforma dos strādājošajiem un ģimenēm?

Informācija 
pagrabu 
un šķūnīšu 
lietotājiem!

http://ej.uz/8keycom
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Saskaņā ar Ģimenes valsts 
politikas pamatnostādnēm 
2011.–2017. gadam ir izstrādā-
ta pirmslaulību mācību prog-
ramma personām, kuras vēlas 
reģistrēt laulību dzimtsarakstu 
nodaļā (turpmāk – apmācības 
programma), un tās mērķis ir 
veicināt ģimeņu stiprināšanu, 
stabilitāti, labklājību un sekmēt 
dzimstību, kā arī stiprināt lau-
lības institūtu un tās vērtības 
sabiedrībā.

Apmācības programma sastāv no 
četriem moduļiem – katrs 6 akadē-
miskās stundas:

1.  modulis „Finanšu pratība” 
sniedz iespēju apgūt zināšanas un 
pilnveidot izpratni par gudru nau-
das pārvaldību: plānot, krāt, aiz-
ņemties, lai palīdzētu sasniegt ģime-
nes nākotnes mērķus.

2.  modulis „Laulības tiesiskie 
aspekti” sniedz iespēju apgūt zinā-

šanas un pilnveidot izpratni par lau-
lības tiesiskajiem aspektiem.

3. modulis „Laulības psiholoģis-
kie un ētiskie aspekti. Laulāto un 
ģimenes attiecību veidošana” sniedz 
iespēju apgūt zināšanas un pilnvei-
dot izpratni par emocionāli veselī-
gām, pilnvērtīgām, harmoniskām, 
uz savstarpējo cieņu balstītām attie-
cībām ģimenē.

4.  modulis „Vecāku pienākumi 
un atbildība” sniedz iespēju apgūt 
zināšanas un pilnveidot izpratni 
par bērna attīstību, vecumposmus 
raksturojošām iezīmēm un vecāku 
lomu bērna attīstības veicināšanā.

Moduļa satura izklāsts tiek īste-
nots profesionāla lektora vadībā, kā 
pamata metodi izmantojot abpu-
sējas diskusijas par konkrētu tēmu, 
viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, 
pieredzes stāstus, praktiskus uzde-
vumus un refleksijas, respektējot 
katra pāra individuālo dzīves piere-
dzi un izpratni. 

2017.  gadā apmācības prog-
ramma tiek īstenota kā pilot-
projekts, šādu iespēju piedāvājot 
50 pāriem. 

Ņemot vērā, ka minētais pa-
sākums nav plānots kā masu 
pasākums, bet gan ar indivi-
duālu pieeju noteiktam cilvēku 
skaitam vienā reizē, dalībnieku 
skaits vienā grupā būs 5 līdz 
10 pāri. Apmācības notiks vienu 

vai divas reizes gadā (atkarībā no 
nokomplektētās grupas lieluma) 
dažādās norises vietās Vidzemē, 
Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā 
arī Rīgā. 

Apmācības personām, kuras vē-
las noslēgt laulību, ir bezmaksas 
un brīvprātīgas. Plānots, ka apmā-
cības būs pieejamas līdz pat š. g. 
30. novembrim. Pieteikties apmā-
cībām var jebkurā dzimtsarakstu 

nodaļā vai Tieslietu ministrijas 
Dzimtsarakstu departamentā. 

Informācija par pirmslaulību mā-
cību programmu pieejama Tieslietu 
ministrijas mājaslapā: 

https://www.tm.gov.lv/lv/
sabiedribas-lidzdaliba/

informativie-materiali/bukleti.

Arī informācija par pieteikša-
nos pirmslaulību mācību prog-
rammai pieejama Tieslietu minis-
trijas mājaslapā:

https://www.tm.gov.lv/lv/
pakalpojumi/nozares-

pakalpojumi-1/laulibu-
registracija-1.

Tieslietu ministrijas 
Dzimtsarakstu departamenta 

kontaktinformācija: 
tālr. 67216032, 

67830681, 67226222; 
e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv.

Samaksājot nodokļu pamatpa-
rādu, iespējams atbrīvoties no 
nokavējuma un soda naudas.

Lai nodokļu maksātājiem atvieglo-
tu radušos nodokļu parāda slogu, 
laikā no 2017. gada 1. oktobra līdz 
2018. gada 2. janvārim aicinām 
ikvienu, kam izveidojies nodokļu 
parāds, pieteikties VID uz atbalsta 
pasākumu. Tas paredz nokavēju-
ma un soda naudas pilnīgu dzēša-
nu ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā 
līdz 2019. gada 31. decembrim tiek 
samaksāts nodokļu pamatparāds. 
Atbalsta pasākumā var pieteikties 
gan privātpersonas, gan komersanti. 
Tas attiecas uz visiem nodokļu vei-
diem, izņemot nekustamā īpašuma 
nodokli un solidaritātes nodokli, 
neatkarīgi no tā, par cik senu laika 
posmu nodokļu parāds izveidojies. 

Ikviena fiziskā persona var pie-
teikties atbalsta pasākumam, norā-
dot to nodokļu pamatparāda sum-
mu sadalījumā pa nodokļu veidiem, 
kāds tai ir pēc stāvokļa uz pieteiku-
ma iesniegšanas dienu. 

Savukārt ikviena juridiska perso-
na var pieteikties atbalsta pasāku-
mam, norādot nodokļu pamatparā-
da summu sadalījumā pa nodokļu 
veidiem, kas nepārsniedz nodokļu 
pamatparāda apmēru pēc stāvokļa 
2017. gada 1. jūnijā un nav samak-
sāta līdz dienai, kad iesniegts iesnie-
gums par pieteikšanos atbalstam. 

Pieteikties nodokļu atbalsta pa-
sākumam iespējams, sākot no 
2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 
2. janvārim, aizpildot īpaši tam pare-
dzēto veidlapu. Juridiskās personas 
šo iesnieguma veidlapu varēs aiz-
pildīt un nosūtīt VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā (sadaļā „Do-
kumenti” – „Sagatavot dokumentu” 

„No veidlapas” – „Citi”  – „Iesnie-
gums par pieteikšanos atbalstam 
nokavējuma naudas un soda naudas 
dzēšanai”), savukārt fiziskās perso-
nas to varēs iesniegt arī:
l personīgi, vēršoties jebkurā VID 

klientu apkalpošanas centrā; 
l izmantojot drošu elektronisko pa-

rakstu, nosūtot uz e-pasta adresi 
vid@vid.gov.lv;
l sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ie-

ņēmumu dienestam Talejas ielā 1, 
Rīgā, LV-1978. 
Iesniegumā nodokļu maksā-

tājs norāda atbalsta pamatparā-
da summu, nodokļu veidus, uz 
kuriem piesaka atbalstu, un cik 
mēnešu laikā apņemas to samak-
sāt. Atbalsta pamatparādu var 
sadalīt vienādās daļās, un tas ir 
maksājams reizi mēnesī. Samak-
sas termiņš var tikt pagarināts līdz 
24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 
2019. gada 31. decembrim.

Lēmumu par nodokļu atbalsta 
pasākuma piemērošanu vai attei-
kumu to piemērot VID pieņems 
21 dienas laikā no pieteikuma sa-
ņemšanas dienas. Minēto lēmumu 
VID nodokļu maksātājam nosūtīs, 
izmantojot VID EDS. Tiem, kuri 
nav EDS lietotāji, lēmums tiks nosū-
tīts vēstulē uz deklarēto vai norādīto 
dzīvesvietas adresi.

VID 21 dienas laikā no dienas, 
kad atbalsta pamatparāds samaksāts 
pilnā apmērā, pieņem lēmumu par 
nokavējuma naudas un soda naudas 
dzēšanu, ja tāda ir aprēķināta, attie-
cībā uz atbalsta pamatparādu.

Tiem nodokļu maksātājiem, 
kuri nebūs noteiktajos termiņos 
maksājuši noteiktos maksājumus 
saskaņā ar nodokļu pamatparāda 
nomaksas grafiku, lēmums par 
atbalsta piemērošanu tiks atcelts 
un nodokļu parāds pilnā apmērā 
(ieskaitot nokavējuma un soda 

naudas) tiks piedzīts bezstrīdus 
kārtībā. Vēršam uzmanību, ka 
piedalīties atbalsta pasākumā nav 
tiesību šādos gadījumos: 
l ja attiecībā uz nodokļu maksātāju 

ir pieņemts lēmums par tā saim-
nieciskās darbības apturēšanu;
l ja nodokļu maksātājs izslēgts no 

VID Pievienotās vērtības nodokļa 
maksātāju reģistra;
l ja kāda no nodokļu maksātāja 

amatpersonām ir iekļauta riska 
personu sarakstā vai nodokļu 
maksātāja adrese ir iekļauta riska 
adrešu sarakstā; 
l ja attiecībā uz nodokļu maksātāju 

tiesa ar nolēmumu ir pasludināju-
si maksātnespējas procesu.
Šo atbalsta pasākumu nepiemēro 

arī tiem nodokļu maksātājiem, at-
tiecībā uz kuru parādiem savulaik 
jau tika pieņemti lēmumi saskaņā 
ar 2012. gada Nodokļu atbalsta pa-
sākuma likumu, ja šie lēmumi jop-

rojām ir spēkā un kuru izpildi VID 
joprojām uzrauga. 

VID informēs juridiskās perso-
nas par atbalsta pasākumu ar EDS 
starpniecību, bet fiziskajām perso-
nām nosūtīs vēstules, izmantojot 
VID rīcībā esošo nodokļu maksātā-
ju kontaktinformāciju.

Nodokļu maksātāji, kuri vēlē-
sies noskaidrot nodokļu pamatpa-
rāda, nokavējuma naudas un soda 
naudas apmēru uz pieteikuma 
iesniegšanas dienu, to varēs pre-
cizēt VID EDS. Fiziskās personas, 
kuras nav EDS lietotāji, informā-
ciju par savu nodokļu pamatparā-
da apmēru varēs iegūt, sazinoties 
ar VID speciālistu, kurš norādīts 
VID nosūtītajā vēstulē. 

Atbalsta pasākumu nokavēju-
ma naudas un soda naudas dzēša-
nai nosaka Nodokļu maksātājiem 
nokavējuma naudas un soda nau-
das dzēšanai paredzētā atbalsta 
likums. 

Jautājumu vai neskaidrību ga-
dījumā aicinām zvanīt uz VID 
Nodokļu un muitas informatīvo 
tālruni 67122000, izvēloties pir-
mo tēmu „Nodokļi”, konsultēties 
klātienē ikvienā VID klientu ap-
kalpošanas centrā vai arī uzdot 
savu jautājumu VID mājaslapas 
sadaļā „Kontakti/Uzdot jautāju-
mu VID”. Plašāka informācija par 
nodokļu atbalsta pasākumu, kā 
arī iesnieguma veidlapa pieejama 
VID tīmekļa vietnē sadaļā „No-
dokļi/Noderīgi/Nodokļu parādi”. 

Evita Teice-Mamaja,
VID Sabiedrisko attiecību daļa,

tālr. 67122668, 26351438, 
67122670, 26558389,      

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978,
www.vid.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienesta informācija

Aicina pieteikties pirmslaulību mācību programmai

https://www.tm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/informativie-materiali/bukleti
https://www.tm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/informativie-materiali/bukleti
https://www.tm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/informativie-materiali/bukleti
https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/nozares-pakalpojumi-1/laulibu-registracija-1
https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/nozares-pakalpojumi-1/laulibu-registracija-1
https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/nozares-pakalpojumi-1/laulibu-registracija-1
https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi/nozares-pakalpojumi-1/laulibu-registracija-1
mailto:dzimts.dep@tm.gov.lv
https://www.vid.gov.lv/lv/nodokli
https://www.vid.gov.lv/lv/nodokli
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=4946&hl=1
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=4946&hl=1
mailto:vid@vid.gov.lv
https://likumi.lv/doc.php?id=250690
https://likumi.lv/doc.php?id=250690
https://likumi.lv/ta/id/292702-nodoklu-maksatajiem-nokavejuma-naudas-un-soda-naudas-dzesanai-paredzeta-atbalsta-likums
https://likumi.lv/ta/id/292702-nodoklu-maksatajiem-nokavejuma-naudas-un-soda-naudas-dzesanai-paredzeta-atbalsta-likums
https://likumi.lv/ta/id/292702-nodoklu-maksatajiem-nokavejuma-naudas-un-soda-naudas-dzesanai-paredzeta-atbalsta-likums
https://likumi.lv/ta/id/292702-nodoklu-maksatajiem-nokavejuma-naudas-un-soda-naudas-dzesanai-paredzeta-atbalsta-likums
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-klientu-apkalposana
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-klientu-apkalposana
https://www.vid.gov.lv/lv/uzdot-jautajumu-vid
https://www.vid.gov.lv/lv/uzdot-jautajumu-vid
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atbalsta-pasakums
https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atbalsta-pasakums
http://www.vid.gov.lv/
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14. septembrī norisinājās Sto-
piņu novada riteņbraukšanas 
sacensības Upeslejās. 

Sacensībās piedalījās 36 sportis-
ti vecumā no 2 līdz 15 gadiem, 
startējot sešās vecuma grupās. 
Sacensību noslēgumā dalībnie-

ki ieguva balvas un piemiņas 
medaļas. Paldies vecākiem par 
atbalstu un Upesleju dienas cen-
tram par dalību pasākuma orga-
nizēšanā.

Edijs Bērziņš, 
sporta organizators

Stopiņu novada komanda 
23. septembrī Mārupē izcīnīja 
2. vietu Pierīgas basketbola 
sacensībās.  

Finālturnīrā piekāpjoties Māru-
pes komandai ar 40:48 un uzvarot 
Ropažu komandu ar 49:41, Stopi-
ņu novada komanda ieņēma god-
pilno 2. vietu. Apsveicam koman-
du ar lielo panākumu!

Edijs Bērziņš, 
sporta organizators

Upeslejās notika 
riteņbraukšanas 
sacensības bērniem 
un jauniešiem

Sporta pasākumi oktobrī

EIROPAS SPORTA NEDĒĻAS PASĀKUMI:
7. oktobrī plkst. 11.00 aerobikas nodarbība Ulbrokas Sporta 
kompleksa mazajā zālē.
8. oktobrī plkst. 10.00 rudens futbola sacensības U6 vecuma 
grupā Ulbrokas Sporta kompleksa lielajā zālē.

VĪRIEŠU VIRSLĪGAS MĀJAS SPĒLES FLORBOLĀ:
7. oktobrī plkst. 19.00 „Ulbroka”–SK „Pārgauja”; 
14. oktobrī plkst. 19.00 „Ulbroka”–„EMU” (Igaunija);
28. oktobrī plkst. 19.00 „Ulbroka”–„Talsi/Krauzers”.

SIEVIEŠU VIRSLĪGAS MĀJAS SPĒLES HANDBOLĀ:
15. oktobrī plkst. 13.00 „Stopiņi NHK”–„Salaspils SS”; 
29. oktobrī plkst. 13.00 „Stopiņi NHK”–„LSPA”.

Stopiņu novada basketbolisti izcīna 2. vietu 
Pierīgas novadu sporta spēļu kopvērtējumā

Stopiņu novada sportisti 
izcīna medaļas 
handbolā un vieglatlētikā
Stopiņu novada komanda 
12. septembra vakarā startēja 
Pierīgas novadu sporta spēlēs 
vieglatlētikas krosā. 

Pie panākumiem tika Ilze Ai-
gare, kas izcīnīja 2. vietu, Irina 
Vaitone, kas izcīnīja 3. vietu, un 
Edgars Dāvids Aseris, kas izcī-
nīja augsto 4. vietu savā grupā. 

Komandā startēja Elīna Beina-
re-Tjutjunova, Edgars Dāvids 
Aseris, Svetlana Pogorelova, 
Līga Punnenova, Gatis Krasov-
skis, Irina Vaitone, Sergejs Po-
gorelovs un Ilze Aigare. Paldies 
dalībniekiem par startiem un 
uzrādītajiem rezultātiem!

„Stopiņi NHK” handbolistes 
10. septembrī Salaspilī piedalī-

jās Ārona Galperina piemiņas 
turnīrā „Ārona kauss 2017", iz-
cīnot 3.  vietu septiņu komandu 
konkurencē.

 Edijs Bērziņš,
sporta organizators,

Elza Seržante, 
„Stopiņi NHK” 

Bibliotēkās oktobrī
ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ
l Trešdien, 11. oktobrī, plkst. 

18.30 Valmieras Drāmas teātra 
izrādes kolektīvs apmeklējums! 
Aivons Menčels „RUDENĪGAIS 
BLŪZS”. Traģikomēdija 2 daļās. 
Režisors – Varis Brasla. Kontakt-
informācija: Ulbrokas bibliotēka, 
tālr. 67910503.
l Ceturtdien, 30. novembrī, plkst. 

19.00 Nacionālā teātra izrādes 
kolektīvs apmeklējums! Inga 
Ābele „KLŪGU MŪKS”. Reži-
sores Indras Rogas redzējumā 
„Klūgu mūks” runā par mūsu 

tautas raksturu, par nepiecieša-
mību lūkoties debesīs un spēju 
sapņot, jo arī visneprātīgākie 
sapņi piepildās. Pat ja mūžs ir par 
īsu, lai pats sapņotājs to pieredzē-
tu. Un tā arī ir dzīves jēga. „Ticēt 
un darīt – tas ir viss! Pieņemt, 
izturēt un nekrist izmisumā.”  
https://teatris.lv/izrade/klugu-muks. 
Kontaktinformācija: Ulbrokas 
bibliotēka, tālr. 67910503.
l Literāri tematiska izstāde Ulbro-

kas bibliotēkā „ILUSTRATORA 
MĀJU IZJŪTAS RADĪŠANA”, 
veltīta grafiķim, grāmatu ilustra-

toram Albertam Kronbergam – 
130 (18.10.1887.–16.09.1958.).

SAURIEŠU BIBLIOTĒKĀ 
l Oktobrī būs skatāma izstāde 

par komponistu, taustiņinstru-
mentālistu un uzņēmēju Zig-
māru Liepiņu.
l Turpinot sadarbību ar Stopiņu 

novada izglītības iestādēm, Sau-
riešu bibliotēkā oktobrī viesosies 
vecāko grupu bērni no Stopiņu 
pamatskolas PII un Upesleju in-
ternātpamatskolas-rehabilitācijas 
centra pirmklasnieki.

SIA „CONSOLIS LATVIJA” AICINA DARBĀ:

BETONĒTĀJUS w STIEGROTĀJUS w CELTŅA OPERATORUS w CEHA STRĀDNIEKUS

Atalgojums: 900–2500 EUR. Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
Pieteikties: +371 27121572, e-pasts: darbs@consolis.lv

http://vdt.lv/lv/makslinieki/direktori/brasla-varis
https://teatris.lv/izrade/klugu-muks
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Izdevējs: Stopiņu novada Dome
Redaktore: Anna Imbrate-Siliņa, tālr.: 29831583, e-pasts: tevzemite@stopini.lv
Sludinājumus un informāciju iespējams iesniegt arī novada domē sekretārei, 
tālr.: 67910518, fakss: 67910532
Druka: SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” 
Tirāža: 2500 eks. Bezmaksas. Iznāk reizi mēnesī
*Rakstu izmantošanas gadījumā atsauce obligāta

„TĒVZEMĪTE” IZNĀK KATRA MĒNEŠA PIRMAJĀ NEDĒĻĀ 
UN PIEEJAMA STOPIŅU NOVADĀ ŠĀDĀS VIETĀS:
Ulbrokā: Stopiņu novada domē, Ulbrokas bibliotēkā, Ulbrokas dienas centrā, 
Kultūras namā, PA „Saimnieks”, PII „Pienenīte”, aptiekā pie Ogres pagrieziena, 
aptiekā 51. autobusa galapunktā, Stopiņu ambulancē, kafejnīcā „Pie kamīna”, 
veikalos „LaTS”, „TOP”, „Certa”, frizētavā Institūta ielā 1, 2. stāvā
Rumbulā: Gaismas internātpamatskolā, SIA „Getliņi EKO”
Dreiliņos: „Saulīšu” ciematā kastītēs pie ziņojumu dēļiem, Ozolu ielā pie ziņojumu dēļa, 
kafejnīcā „Jānītis” 
Līčos: Līču dienas centrā, veikalā „Melnais suns”
Cekulē: Cekules dienas centrā
Sauriešos: Sauriešu bibliotēkā, Sauriešu dienas centrā, aptiekā, veikalā „Mego”, SIA „Knauf”
Upeslejās: Upesleju dienas centrā, veikalā „LaTS”, Tuberkulozes un plaušu slimību klīnikā

Institūta iela 1A, 
Stopiņu novads, LV–2130

Dienas centros oktobrī
CEKULES DIENAS CENTRĀ
l 14., 21., 28. oktobrī plkst. 9.30 nū-

jošana. Nodarbības vadīs instruk-
tore Linda Andruse.

l No 9. līdz 14. oktobrim galda spē-
ļu nedēļa (novuss, dambrete, loto, 
biljards, galda teniss).

l No 1. līdz 14. oktobrim Stopiņu 
novada vizuālās identitātes projek-
ta „MĪT” izstāde.

l 20. un 27. oktobrī „Māmiņas vir-
tuves noslēpumi”:

l 20. oktobrī plkst. 19.00 „Zivju  
diena”.

l 27. oktobrī plkst. 19.00 galdu klā-
šanas tradīcijas.

l No 23. līdz 28. oktobrim gatavosi-
mies Helovīnam.

l 31. oktobrī no plkst. 19.00 Helovī-
na svētki. 

LĪČU DIENAS CENTRĀ
l 7. oktobrī nūjošanas pasākums Si-

guldā.
l 14. oktobrī plkst. 16.00 galda spēļu 

pēcpusdiena bērniem.
l 21. oktobrī sadarbībā ar Upesleju 

dienas centru rudens ekskursija.
l 28. oktobrī plkst. 14.00 rudens sa-

kopšanas darbi pie dienas centra.
l Otrdienās plkst. 17.00 dekoru un 

kompozīciju veidošana no dabas 
materiāliem un otrreiz lietotām lie-
tām. Nodarbības vada Aleksandra 
Dobrjanska.

l Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 
13.00 vingrošana senioriem. No-
darbības vada Brigita Krieva. Pie-
teikšanās dienas centrā.

l Trešdienās plkst. 17.00 radošās 
nodarbības bērniem.

l Sestdienās plkst. 11.00–13.00 nū-
jošanas nodarbības. Iesildīšanās 
un starts pie dienas centra. Dienas 
centrā ir pieejami 10 nūju pāri.

ULBROKAS DIENAS CENTRĀ
l Aicinām iesaistīties projekta „Kat-

ram savu tautastērpu arī Stopi-
ņos!” 2. daļā katru sestdienu plkst. 
10.00–13.00 kvalificētu pasniedzē-
ju vadībā. Programmā: mauču adī-
šana ar pērlītēm, galvas rotas aubes 
sagatavošana. 

l Katru dienu origami moduļu locī-
šana bērniem, lai pagatavotu papī-
ra gulbi. 

l No 3. līdz 14. oktobrim dekorāciju 
gatavošana no krāsainajām rudens 
lapām.

l 7. oktobrī nūjotāju brauciens uz 
Siguldu „Kopā ar zelta rudeni!”. Ai-
cinām pieteikties interesentus, sī-
kāka informācija pa tālr. 28373398.

l No 17. līdz 28. oktobrim stikla 
laternu gatavošana – burciņu aplī-
mēšana ar dažādiem materiāliem.

l No 16. līdz 30. oktobrim Stopiņu 
novada vizuālās identitātes projek-
ta „MĪT” izstāde.

l Katru trešdienu plkst. 17.00–
20.00, koncertuzveduma „Ezera 
mistērijas” iedvesmoti, mākslinie-
ciski radošie vakari pulciņā „At-
spiedumi uz auduma” – trafaretu, 
atspiedumu tehnikas pielietošana 
uz šifona un zīda.

l Katru otrdienu un ceturtdienu 
plkst. 12.00–14.00 nūjošana. 

SAURIEŠU DIENAS CENTRĀ
l 7. oktobrī plkst. 12.00–16.00 ai-

cinām apmeklēt radošo darbnīcu 
„Latvju spēka zīmju veidošana 
no krāsainām smiltīm” Stopiņu 
novada domes finansēta projekta 
ietvaros. Radošajā darbnīcā būs 
iespēja no krāsainajām smiltīm 
izveidot savu latvju spēka zīmi 
un sadzirdēt tās vēstījumu. No-
darbības vada Dace Siliņa. 

Filcēšanas nodarbības. 
Vada Marija Puzankova.

l 14. oktobrī plkst. 12.00–15.00 
sausā filcēšana, dekoratīvs adatu 
spilventiņš no vilnas kārsuma.

l 21. oktobrī plkst. 12.00–15.00 
mitrā filcēšana, cimdu izgatavo-
šana no vilnas kārsuma.

l 28. oktobrī plkst. 12.00–15.00 
ziepes „vilnas kažociņā” –  
skrabis.

Floristikas nodarbības. 
Vada Ingūna Knodze.

l 10. oktobrī plkst. 15.00 konfekšu 
pušķis vai ezītis.

l 17. oktobrī plkst. 15.00 sienas 
dekors.

l 24. oktobrī plkst. 15.00 galda 
kompozīcija ar sveci.

l Trešdienās un ceturtdienās no 
plkst. 17.15 nūjošanas nodarbī-
bas. Vada Linda Andrusa.

l Pirmdienās un ceturtdienās 
plkst. 17.00–17.45 vingrošanas 
nodarbības vadīs sertificēta fi-
zioterapeite Evija Frolova.

l 13. oktobrī plkst. 17.00 prezen-
tācija par Itāliju un kopīga kafijas 
pauze visiem vakara dalībnie-
kiem, spēles un dziesmas. „Eras-
mus+” programmas ietvaros 
Sauriešu dienas centrā 19.  sep-
tembrī Eiropas brīvprātīgo dar-
bu uzsāka jaunietis no Itālijas 
Mattia Lano, un to viņš veiks 
12 mēnešus. Projekta koordina-
tors – biedrības „Nākotnes tilts” 
vadītājs Aivis Šibajevs.

UPESLEJU DIENAS CENTRĀ
l 10., 17., 24., 31. oktobrī plkst. 

10.30 nodarbība jaunajām mā-
miņām ar bēbīšiem. Vada Vija 
Tračuma.

l 12., 19., 26. oktobrī plkst. 16.00 
floristikas nodarbības. Vada In-
guna Knodze.

l 21. oktobrī dienas centra aktī-
vistu ekskursija uz Smilteni; mai-
zes cepšana lauku mājā „Donas”. 
Sīkāka informācija dienas centrā.

l 25. oktobrī plkst. 14.00 bērniem 
spēļu pēcpusdiena.

l 31. oktobrī plkst. 16.00 bērniem 
Helovīna masku gatavošana.

l 4. novembrī plkst. 10.00 filcē-
šanas nodarbība interesentiem. 
Vada Marija Puzankova.

l Sestdienās plkst. 11.00 radošā 
darbnīca bērniem.

SVEICAM 
JUBILĀRUS!

Ādamu Antoņuku, Vairu Biši, 
Svetlanu Ivanovu, Ainu Kor-
honenu, Lidiju Kozlovu, Valdi 
Zozuļu, Mariju Maksimkinu, 
Benitu Meženieci, Irinu Mišu-
tu, Valentīnu Naumenko, Aldu 
Tauriņu, Vladimiru Čergeiko, 
Ilzi Pelšu, Valentīnu Indrikso-
ni, Lenginu Kaškuru, Zinaidu 
Todoščenko, Viju Ahimono-
vu, Lūciju Ģēģeri, Annu Ko-
marovu, Ritu Kursīti, Zinaidu 
Rossijevu, Feodoru Rubcovu, 
Antoņinu Skripko, Mirdzu Stū-
ri-Stūriņu, Zeltiņu Jansoni.

VĒLAM JUMS VESELĪBU, 
SIRDS SILTUMU 

UN DAUDZUS 
SAULAINUS GADUS!

l 7. oktobrī plkst. 13.00 Ul-
brokas kultūras namā Starp-
tautiskajai senioru dienai 
veltīts pasākums. Senioru 
sveikšana, muzikāli un deju 
priekšnesumi. Uz pasākumu 
kursēs autobuss: 12.30 Līči, 
12.40  Cekule, 12.45 Upesle-
jas, 12.50  Saurieši. Pēc pa-
sākuma  – autobuss mājup-
ceļam. Visi novada seniori 
laipni aicināti piedalīties!
l 13. oktobrī Ulbrokas Mūzikas 

un mākslas skolas un Lietuvas 
mūzikas skolas draudzības 
koncerts.

l 3. novembrī plkst. 19.00 Ul-
brokas kultūras namā muzikāla 
izrāde bērniem un vecākiem 
„Burunduka TV šovs”. Piedā-
vā radošā apvienība „Teātris un 
ES”. Režisors: Armands Ekštets. 
Žanrs: muzikāla komēdija ar ska-
tītāju iesaistīšanu. Izrādes mērķ-
auditorija: bērni pirmsskolas un 
sākumskolas vecumā un viņu 
vecāki. Ieeja: 2,00 EUR. Trūcīga-
jiem, maznodrošinātajiem bēr-
niem, daudzbērnu ģimeņu bēr-
niem, aizbildniecībā un aizgādībā 
esošajiem bērniem un bērniem 
invalīdiem ieeja brīva!

Laulības

2017. gada septembrī Stopiņu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas sešas laulības.

SIRSNĪGI SVEICAM 
JAUNĀS ĢIMENES!

Jaundzimušie

Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,
Pēc pureņu zeltainām galvām.
Un tu saproti – citas nebūs,
Šī ir visaugstākā balva.
Stāvēt un krist par viņiem
Ar acīm, rokām un sirdi.
Bēg iedomas, izgaist māņi,
Tu visu redzi un dzirdi.

Sveicam mazos novadniekus – 
Miu, Rubensu, Avigeju, Mikeilu, 
Ketrinu, Elizabeti, Melisu, Krišu, 
Sofiju, Gabrielu, Jāni Emīlu, Artjo-
mu, Markusu un viņu vecākus!

LAI MĪLESTĪBA, PRIEKS 
UN VESELĪBA JŪSMĀJĀS!

Novada jubilāri

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,

Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,

Kur saule nekad vairs nenoriet.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 
Vladimiru Iļjinu, Oļegu Ivanovu, 

Svetlanu Maksimovu, Vladimiru Markovu, 
Veru Perlbahu, Nataliju Samsonovu, 

Agnesi Skuškavnieci, Elzu Osi un Elitu Villu 
mūžībā aizvadot.

Tur tālajā pļavā, kur atmiņas zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet.

/I. Rubene/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei 
NEILAI KRAVEI un viņas tuviniekiem, māmiņai aizejot.

Ulbrokas vidusskolas kolektīvs

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,

Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Visdziļāko līdzjūtību izsakām LĪGAI KURZEMNIECEI 
ar ģimeni, no māmiņas Baibas uz mūžu atvadoties.

PII „Pienenīte” kolektīvs

Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; 
kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, 

kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!
 /Jņ 11:25-26/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību NEILAI KRAVEI, 
no mammas atvadoties. 

2004./2005. g. Ulbrokas vsk. 12.a kl. absolventi

Kultūras pasākumi
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