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2017. gada 17. novembrī Latvijas 
valsts 99. proklamēšanas gada-
dienai veltītajā koncertā Ulbrokas 
kultūras namā notika svinīga at-
zinības pasniegšana un saņēmēju 
sveikšana. Pateicamies visiem ie-
dzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās  
novada dzīvē un attīstībā, un 
visiem tiem, kuri spēj novērtēt 
līdzcilvēku nesavtīgi paveiktos 
darbus! Sveicam mūsu novada 
Goda Pilsoņus!

Inese Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pasniegta atzinība 
„Stopiņu novada Goda Pilsonis”
2017. gadā
2017. gadā atzinības „Stopiņu 
novada Goda Pilsonis” pie-
šķiršanai novada iedzīvotāji 
izvirzīja Anitu Miķelsoni un 
Silviju Umbraško. Ar šo atzi-
nību sakām paldies cilvēkiem, 
kuri ir mums līdzās un ar savu 
darbu, dzīvi un attieksmi dod 
pienesumu mūsu novadam 
un Latvijai.

Anita Miķelsone, Upesleju in-
ternātpamatskolas-rehabili-
tācijas centra mājturības un 
tehnoloģiju skolotāja, skolas 
muzeja vadītāja. Atzinībai iz-
virzīja skolas administrācija un 
metodiskā komisija „Māksla, 
cilvēks, sabiedrība”, novērtējot 
ieguldījumu jaunās paaudzes 
mācīšanā un izglītošanā, kā arī 
darbu skolas muzejā, kas ir no-
zīmīgs Stopiņu novada tradīci-
ju uzturēšanā un saglabāšanā. 

Silvija Umbraško, asociētā 
profesore Rīgas Stradiņa uni-
versitātē (RSU), RSU Anatomi-
jas un antropoloģijas institū-
tā, vada ārstnieciskās vingro-
šanas grupu Stopiņu novadā. 
Saņēmusi apbalvojumus „Lat-
vijas Ārstu biedrības sudraba 
nozīme” un „RSU Gada docē-
tāja 2014”. Silviju Umbraško 
atzinībai pieteica Stopiņu no-
vada ārstnieciskās vingroša-
nas grupas dalībnieces.

Stopiņu novada domes vārdā 
Vita Paulāne,
priekšsēdētāja

Lai Ziemassvētku laiks 
sniedz spēku un stiprina 
visu cerību, domu 
un darbu piepildījumam 
Jaunajā gadā!

Gaišas domas, prieks un labestība
Lai pār slieksni Ziemassvētkos nāk,
Un ne tikai saņemt mīlestību – 
Citiem dot, to arī sirds lai māk!
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Vēsturiskām atmiņām caur-
austs, skaistiem pasākumiem 
piesātināts, dejām un dzies-
mām caurskanošs aizvadīts Lat-
vijas patriotiskākais un mūsu 
valsts 99. gadadienas godinā-
šanas mēnesis - novembris.   

Esam lepni, ka šogad mūsu novadā 
turpinājām Lāčplēša dienas skaisto 
Lāpu gājiena tradīciju, kurā pieda-
lījās daudzas ģimenes ar bērniem. 
Gājiena dalībnieki izgaismoja atmi-
ņu un svētku noskaņas ceļu ne vien 
dabā, bet arī savās domās. Liels pal-
dies visiem gājiena dalībniekiem par 
tik lielu atsaucību! Paldies zemessar-
giem un jaunsargiem par līdzdalību! 
Paldies Ulbrokas vidusskolai un Sto-
piņu novada amatierteātra “Dille” 
dalībniekiem par sadarbību pasā-
kumā pie Stopiņu novada Lāčplēša 
ordeņu kavalieru piemiņas akmens. 

Tuvojoties Latvijas simtgadei, ar-
vien tuvāki ir arī gaidāmie Dziesmu 
un deju svētki. Mēs esam ļoti lepni 
par saviem Stopiņu novada māks-
linieciskajiem kolektīviem, kuri 

regulāri priecē mūs koncertos un 
citos pasākumos, kā arī ļoti veik-
smīgi piedalās ikgadējās skatēs. Arī 
17.  novembra koncertā piedalījās 
visi mūsu kolektīvi – jauktais koris 
„Ulbroka” (diriģents Vitālijs Stan-
kevičs, kormeistars Andris Bižāns), 
sieviešu koris „Madara” (diriģente 
Zane Kažēna, kormeistare Kristīne 
Zolotorenko), abi vidējās paaudzes 
deju kolektīvi – „Luste” (vadītāja 
Ieva Sīle) un „Stopiņš” (vadītāja 
Aiga Medne) senioru deju kolektīvs 

„Ulenbroks” (vadītāja Ineta Svilāne), 
vokālie ansambļi „Ievzieds” (vadītājs 
Andris Jansons) un „Sagša” (vadītā-
ja Biruta Deruma), akordeonistu 
ansamblis „Akcents” (vadītāja Ani-
ta Rieksta). Paldies visiem kolektī-
vu dalībniekiem un vadītājiem par 
skaisto, māksliniecisko baudījumu,  
ko piedzīvojām Latvijas 99.gadadie-
nas godināšanas koncertā. Paldies 
par ieskatu jau nākamajos Dziesmu 
un deju svētkos, ko ar nepacietību 
gaida gan svētku dalībnieki, gan 

klausītāji. Paldies Ulbrokas Mūzikas 
un mākslas skolas pedagogiem par 
sadarbību un tembrālās paletes ba-
gātināšanu svētku koncertā.  

Izstāžu zālē koncerta dalībnie-
kus un skatītājus priecēja aug-
sti profesionālie un izteiksmīgie 
TLMS „Ulbroka”  darbi. Ar gai-
šām domām mūsu atmiņās vēl 
ilgi dzīvos studijas dalībnieces, 
Stopiņu novada Goda Pilsones un 
novada jostas autores Baibas Kur-
zemnieces brīnišķīgie darbi. 

Koncerta dalībniekus un skatī-
tājus Latvijas 99. gadadienā sveica 
Stopiņu novada Domes priekš-
sēdētāja Vita Paulāne, akcentējot 
Latvijas un mūsu novada pamat-
vērtības.  Turpinot mūsu novadā 
aizsākto tradīciju, svētku koncertā 
tika pasniegtas nominācijas ‘’Sto-
piņu novada Goda Pilsonis’’. 

Sarkanbaltsarkano gaismu iz-
gaismots, svētku koncerts ir iz-
skanējis, un Latvijas dzimšanas 
dienas mēnesis aizvadīts. Bet jau 
pavisam drīz mūs gaidīs vairāki 
Stopiņu novada māksliniecisko 
kolektīvu koncerti. Īpaši mīļi ai-
cinām 16.  decembra vakarā Ul-
brokas kultūras namā, lai ar dzies-
mām un dejam uzburtu Ziemas-
svētku gaisotni ikviena klausītāja 
sirdī. Novēlu gaišu un mierpilnu 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku, 
izbaudot mūsu novada mākslinie-
cisko kolektīvu sniegumu gaidā-
majos koncertos.  

Inta Kalniņa,
Ulbrokas kultūras nama vadītāja 

Svētku laika emocionālā atblāzma
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Rudens vēju un lietus pieskā-
rienos ir pienākusi Latvijas 
99. dzimšanas diena. Tautas lie-
tišķās mākslas studija kopā ar 
Stopiņu novada māksliniecis-
kajiem kolektīviem ikgadējā 
svētku izstādē rāda savu vei-
kumu. Šoreiz izstāde ir maz-
liet ar citu ievirzi.

Pie audēju krāsaino dzīparu viju-
miem lakatos, segās, galdautos ska-
tītāji jau pieraduši. Tā ir studijas 
tradīcija ar stabilu vērtību. Bijām 
nolēmuši mazliet mainīt izstādē 
eksponēto darbu piedāvājumu. Bija 
trīs šādas rīcības iemesli. Pirmais ie-
mesls – nākamā gada Dziesmu svēt-
ku izstāde.

Šogad Dziesmu un deju svētku 
lietišķās mākslas darinājumu atla-
ses komisija nākamās vasaras lielās 
tautas lietišķās mākslas izstādes ie-
kārtošanai darbus klātienē atlasīja, 
ierodoties katrā studijā. Tas notika 
pirms novada svētku izstādes. Komi-
sijai ārkārtīgi patika mūsu darināju-
mi. Neskatoties uz mērķi atlasīt tikai 
dažus darbiņus, komisija bija tik ļoti 
iepriecināta par darbu aušanas tehni-
ku, struktūru, krāsu un māksliniecis-
ko dažādību un tehniski augstvērtīgo 
izpildījumu, ka vasaras ziedu krāsai-
nības apmirdzētie Initas Budencovas 
un tautas daiļamata meistares Bai-
bas Kurzemnieces, Latvijas tīrumu 
pamatīguma un mežu zaļo šalku 
noskaņās darinātie tautas daiļamata 
meistares Zentas Bergas un tautas 
daiļamata meistares Zentas Dīces un 
ziemas balti zilās sajūtās aiznesošie 
Tatjanas Vilciņas lakati cits pēc cita 
iegūla komisijas rokās un absolūti 
vienbalsīgi tika pieņemti izstādei. 
Studijas vecākās, deviņdesmit piec-
gadīgās tautas daiļamata meistares 

Jadvigas Degsnes, tautas daiļamata 
meistares Baibas Kurzemnieces un 
tautas daiļamata meistares Zentas 
Dīces galdauti un dvieļi vienmēr ir 
pārsteiguši un priecējuši skatītājus. 
Arī tie dosies uz Dziesmu svētkiem. 

Segu demonstrējumā un atlasē 
blakus cits citai rindojās Baibas Kur-
zemnieces pelēko akmeņu un lillā 
viršu noskaņās austā sega, kura bija 
veltījums viņas brālim tēlniekam 
Indulim Rankam, hiacinšu rozīgā 
smaržīguma piepildītā šatiersega, 
tautas daiļamata meistares Aldo-
nijas Auziņas rudens lapu krāsainā 
ņirbuma dejā ielīksmotā rožceliņa 
sega un vakara mijkrēšļa noskaņās 
austā dreļļa sega, kā arī Zentas Ber-
gas vasaras saulgriežu iedvesmotā 
košā šatiersega. Visas tika ar sajūs-
mu pieņemtas izstādei. 

Komisiju pārsteidza jaunās audē-
jas Agritas Otomeres mutuļojošās 
jūras viļņu dziesmas izjūtu piepildī-
tais grīdas celiņš un mūsu studijas 
godājamās, deviņdesmit četrgadīgās 
tautas daiļamata meistares Veltas Āp-
šas smalko vilnas dzīparu saskaņās 
austais grīdas celiņš. Aivara Tikuma 
un Baibas Kurzemnieces izcilās jostas 
un rokdarbnieku smalkie, pērlītēm 
izrakstītie pulsa sildītāji arī piedalīsies 
izstādē. Visi šie tautas lietišķās māks-

las studijas „Ulbroka” dalībnieku da-
rinājumi, kopsummā 28 austie dar-
biņi un 3 adījumi, 2018. gada vasarā 

Rīgas Mākslas telpā Dziesmu un 
deju svētku izstādē priecēs rīdzi-
niekus un viesus.

Otrais izstādes citāduma ie-
mesls bija studijas ilggadējās da-

lībnieces, Stopiņu novada Goda 
Pilsones, tautas daiļamata meista-

res Baibas Kurzemnieces piemiņas 
izstāde. Baibas radošais mūžs pār-
trūka negaidīti un smeldzīgi strauji. 
Tikko bija noaustas Stopiņu novada 
tautas tērpa sieviešu un vīriešu jos-
tas. Pelēki baltās ziemas noskaņās 
darinātā sega, kura tapa ar mērķi 
piedalīties Dziesmu svētku izstādē, 
palika stellēs nepabeigta. Kā atmiņa 
par Baibas radošo mūžu tās fotogrā-
fija 2018. gadā ieguls Raula Vēliņa 
Latvijas segu grāmatā kopā ar Zen-
tas Dīces, Zentas Bergas un Aldoni-
jas Auziņas segu fotogrāfijām. 

Baiba bija izcila audēja, adītāja, 
auduma apgleznotāja, rotaslietu vei-
dotāja un citu smalko rokdarbu teh-
niku pārzinātāja. Viņas vadībā un 
radoši ievirzītā projektā tika austa 
Stopiņu novada iedzīvotāju un viesu 
josta, kurā katrs ieauda sirds siltumu 
un gabaliņu no sava radošuma lat-
vju rakstos. Baiba bija klāt visur un 
visā. Viņa mīlēja savu novadu, savu 
studiju, savas mājas iedzīvotājus. 
Vienmēr padoms, palīdzīga roka un 
dalība ikvienā pasākumā. Visas Lat-
vijas pavasara pasākumos „Satiec 
savu meistaru” un Stopiņu novada 
svētku radošajās darbnīcās Baiba 
savu jostu aušanas prasmi demons-
trēja vīra inženiera konstruktora 
radītajās jostu aužamajās stellītēs ar 
velkamo ierīci. Tas bija jauks piedzī-
vojums ikvienam no mums. 

Turpinājums 3. lpp.
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2017. gada 12. novembrī Stopi-
ņu novada iedzīvotājam Jānim 
Apīnim apritēja 100 gadu.

Lielajā jubilejā Jāni Apīni sveica radi, 
draugi un pašvaldības pārstāvji – 
Stopiņu novada domes priekšsēdē-
tāja Vita Paulāne, vietnieks Ainārs 
Vaičulens, kā arī Sociālā dienesta 
vadītāja Ilma Lāčgalve.

Jānis Apīnis un viņa sieviņa 
Elza, ar kuru laulībā ir aizvadīti jau 
62  gadi, palīdzot dēlam Andrim, 
mazbērniem un mazmazdēlam, 
kuram šogad aprit gadiņš, sirsnīgi 
uzņēma viesus savā ģimenes mājā. 
Jāteic, ka Jānis un Elza var lepoties, 
ka svinības notiek mājā, kuru viņi ir 
uzcēluši tikai pašu rokām pēc Jāņa 
izveidota projekta. Jubilārs ir inže-
nieris un paveicis daudz nozīmīgu 
darbu – izstrādājis inženiertehniskus 
projektus saviem izgudrojumiem un 
ieviesis tos arī dzīvē. Neskatoties uz 

grūtajiem gadiem izsūtījumā, Jānis 
ir saglabājis dzīvesprieku un labes-
tību ikvienā dzīves dienā. Jubilāra 
stāstus par savu dzīvi caurstrāvo 
mīlestība uz tuvajiem un dzīves pa-
matu – darbu, kas balstās ļoti dziļās 
un profesionālās zināšanās. Darbs 
Jānim vienmēr ir bijis prieka un dzī-
ves jēgas avots. Jubilārs ir Latvijas un 
sava novada patriots. 

Paldies par fotostāstiem, par sir-
snīgajām dziesmām, paldies par 
vērtīgo dzīves gājumu! Paldies par 
ģimeniskajām un darba vērtībām, 
kuras caurstrāvoja jubilejas pēcpus-
dienas sarunas un vēstījumus! Mēs 
patiesi ar jums lepojamies!

Daudz baltu dieniņu 
Laimiņa dodi

Diženi raženi dzīvojoti!

Inese Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Godinot Latvijas brīvības cī-
nītāju piemiņu, 11. novembrī 
devāmies lāpu gājienā no Ul-
brokas centra līdz Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieru piemi-
ņas vietai Vālodzēs pie Ulbro-
kas vidusskolas.

Svinīgajā pasākumā piedalījās 
Stopiņu novada domes priekšsē-
dētāja Vita Paulāne un vietnieks 
Ainārs Vaičulens, Zemessardzes 
veterānu biedrība Ulda Rumbas 

vadībā, Zemessardzes 19. nodro-
šinājuma bataljona zemessargi 
komandiera, pulkvežleitnanta 
Jura Čudo vadībā, kā arī Ulbro-
kas vidusskolas Jaunsardzes pul-
ciņa dalībnieki vadītāja Riharda 
Rozenbauma vadībā. Ar dzeju un 
dziesmām pasākumā piedalījās 
Ulbrokas vidusskolas skolēni un 
amatierteātra „Dille” dalībnieki.

Inese Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

No labās: Vita Paulāne, Ilma Lāčgalve, jubilārs Jānis Apīnis, Ainārs Vaičulens.

Sveicam Jāni Apīni 100 gadu jubilejā!

Lāčplēša diena
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Svētku līksmība ar skumju pieskaņu 
tautas lietišķās mākslas studijā „Ulbroka” 

Foto: no „Tēvzemītes” arhīva
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Turpinājums no 2. lpp.

Izstādē parādījām tikai mazu daļiņu 
no Baibas radošuma. Saules pielietie 
lakati, segas, šalles. Viens no pēdē-
jiem darinājumiem – galdauts – ir 
veltījums vedeklai keramiķei Tamā-
rai Kurzemniecei, kura arī būs auša-
nas amata turpinātāja Kurzemnieku 
dzimtā. Viņas dzīves telpā turpmāk 
klusi klaudzēs Baibas Kurzemnieces 
stelles un taps vēl daudzi audekli. Arī 
mazmazmeitiņai adīto jaciņu, kura 
bija palikusi pusadīta, pabeidza meita 
Līga Kurzemniece. Viss šajā čaklajā 
rokdarbnieku un mākslinieku dzimtā 
iet uz priekšu. Dzīve nav apstājusies, 
un māmiņas un vecmāmiņas čaklo 
roku iesāktais ceļš turpinās.

Trešais iemesls bija vēlme parādīt 
studijas jauno adītāju un tamborētāju 
krāsainos darinājumus, jo, pateicoties 
Stopiņu novada domes priekšsēdē-
tājas Vitas Paulānes atsaucībai un at-
balstam, studijā Institūta ielā 22 čet-
ras reizes mēnesī tautas daiļamata 
meistares Baibas Ūķenieces vadībā 
notiek jauno rokdarbnieku konsultē-
šana un apmācība adīšanā, tamborē-
šanā un citās smalkās rokdarbu tehni-
kās. Rokdarbnieku pulciņā darbojas 
gan studijas audējas, gan citi intere-
senti. Liels prieks par Līgas Kurzem-
nieces fantastiski tehniski smalkajām, 
krāsainajām un bezgala gaisīgajām 
šallītēm, bērzu lapu zaļuma noskaņās 
darināto apmetni, kā arī rozīgo ziedu 
pieskārienu juveliera smalkumā da-
rināto lakatu. Baibas Kurzemnieces 
ģeometriski klasiskais, rīta miglas 
apmirdzētais džemperis iedveš mieru 
un stabilitāti. 

Jaunā dalībniece Lienīte Kovaļenko 
ar saviem radošajiem un modernās 
noskaņās darinātajiem adījumiem 
sniedz pārliecību, ka studijas labā sla-
va par akurātajiem un mākslinieciski 
augstvērtīgajiem darbiem turpināsies 
arī rokdarbnieku radītajos darbiņos. 
Čakla un radoša gan aušanā, gan adī-
jumos un tamborējamos ir studijas 
jaunā rokdarbniece Andra Meirēna. 
Viss rokdarbnieku pulciņā notiek ar 
lielu atbildības sajūtu un radošumu.  

Stopiņu novada sievas un meitas ar 
rokdarbiem nodarbojas ne tikai stu-
dijā, bet arī dienas centrā, kuru vada 
Anda Višķere. Lai izjustu Stopiņu no-
vada rokdarbnieku varēšanu, Anda 
izstādei bija atnesusi dienas centrā 
skolotājas Līgas Barbares vadībā dari-
nātos pulsa sildītājus. Ceru, ka tas ie-
dvesmoja arī tos skatītājus, kuri grib, 
bet vēl nav sadūšojušies doties uz rok-
darbu pulciņu darboties un būt kopā 
ar vienādi domājošiem radošiem 
Stopiņa novada cilvēkiem. Ar prieku 
par paveikto un pateicībā par Stopiņu 
novada domes priekšsēdētājas Vitas 
Paulānes atbalstu un sapratni studijas 
svētkos un ikdienā, ceru, ka studijā 
ienāks arvien jauni un radoši dalīb-
nieki. Mēs visi kopā būsim spēcīgs un 
radošs kolektīvs, kurā turpināsies mā-
miņu, vecmāmiņu un vecvecmāmiņu 
iedibinātās rokdarbu tradīcijas!

Ārija Vītoliņa,
tautas lietišķās mākslas studijas 

„Ulbroka” vadītāja 

  Paziņojums
Ulbrokas vidusskola no 2017. gada 
1. septembra aktīvi darbojās Ei-
ropas Savienības fondu darbī-
bas programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā 
atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojama-
jiem vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” projekta  
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros.
Šim gadam tika izvirzīti šādi izai-
cinājumi:
•	 palīdzēt jauniešiem izzināt sa-

vas karjeras iespējas, veicināt 
uzņēmību un motivāciju mācī-
ties un izvēlēties nākotnes no-
darbošanos un izglītības ceļu 
atbilstoši savām spējām, inte-
resēm un iespējām;

•	 parādīt jauniešiem, kā tas, ko 
viņi mācās šobrīd, kādas inte-
reses izkopj, kādus lēmumus 
pieņem un kādas izvēles izda-
ra, ietekmē viņu nākotnes kon-
kurētspēju darba tirgū;

•	 parādīt sabiedrībai kvalitatīvas 
karjeras izglītības un karjeras 
atbalsta iespējas Latvijas iz-
glītības sistēmā, integrējot tās 
mācību saturā un ārpusskolu 
aktivitātēs karjeras plānošanā 
jau no sākumskolas;

•	 stiprināt un attīstīt Ulbrokas 
vidusskolas sadarbību ar darba 
devējiem, plānojot un piedāvā-
jot interaktīvas iespējas iepazīt 
darba tirgu.

Novembris ir ļoti piepildīts ar karje-
ras atbalsta pasākumiem, pirmās 
to  izmēģināja Ulbrokas vidusskolas 
8., 10. un 11. klases.
22. novembris bija veltīts žurnālista 
profesijas apguvei ar mērķtiecīgo 
pasākumu „Kā kļūt par žurnālistu?” 
pieredzējušās žurnālistes Līvijas Dū-
miņas vadībā.
23. novembrī 8. klašu skolēni ap-
meklēja tematisko meistarklasi 
„Kādas profesijas ir nepiecieša-
mas ražošanas uzņēmumā?” mu-
zejā „Laima”, lai uzzinātu, kādu 
profesiju pārstāvji ir nepieciešami 
šajā nozarē.
27. novembrī 10. un 11. klases sko-
lēni piedalījās aizraujošā meistarkla-
sē „Dzīves kvalitāte un mērķi perso-
nīgajā un profesionālajā izaugsmē”, 
kuru vadīja profesionālās izaugsmes 
treneris Egils Purviņš.
Skolēni ar aizrautību un neat-
ņemamu entuziasmu piedalījās 
visos organizētajos pasākumos, 
guva atziņas par profesiju lomu 
savā turpmākajā darba mūžā, ar 
ko jārēķinās, kā jāuzvedas darba 
intervijās, kā kļūt par mērķtiecī-
gu un pilntiesīgu darba pasaules 
pārstāvi Latvijā un attīstīt savas 
prasmes Latvijas ekonomikas 
izaugsmei. Šī projekta ietvaros 
karjeras pasākumos piedalīsies 
visi Ulbrokas vidusskolas skolē-
ni, kā arī Stopiņu pamatskolas 
7.–9. klašu skolēni.
Finansiālais atbalsts pasākumiem 
segts no projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts izglītojamiem vis-
pārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” finansējuma.

Irina Kalniņa,
Ulbrokas vidusskolas pedagoģe 

karjeras konsultante
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Turpinoties ceļa Lielkājas–
Kalves pārbūves darbiem,  
SIA „Binders” informē, ka laika 
posmā no 29. novembra līdz 
22. decembrim satiksmei būs 
slēgts ceļa posms no Dienvi-
du ielas 59 līdz pagriezienam  
uz Jaunišiem. Lūdzam iedzī-
votājus izmantot apbraukša-
nas iespējas.

M. Griščenko, 
izpilddirektors

No 2017. gada septembra līdz 
novembra beigām Sauriešos 
notika  iekšpagalmu  teritori-
ju pārbūve Līdumnieku ielā 1 
un 3. 

Pārbūves laikā rekonstruēts ielas 
asfaltētais segums, no jauna izbū-
vēti gājēju celiņi, automašīnu stāv-
vietas, lietusūdens kanalizācija un 
apgaismojums, uzlabojot piekļuvi 
Sauriešu bibliotēkai, aptiekai un 
Stopiņu pamatskolas pirmsskolas 
izglītības grupu ēkai. Darbus vei-
ca SIA „Autoceļi”, līguma summa 
90 254,15 EUR bez PVN. 

Inese Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

2017. gada 22. novembra sēdē 
tika izskatīts jautājums par iz-
maiņām atkritumu apsaimnie-
košanas tarifā Stopiņu novadā. 

Tarifa pieaugums saistīts ar bū-
tiskām izmaiņām dabas resur-
su nodokļa (DRN) likmē – no  
25,00 eiro uz 35,00 eiro par vienu 
sadzīves atkritumu tonnas nogla-
bāšanu. Saskaņā ar DRN likumu 
DRN likmes pieaugums paredzēts 
katru gadu līdz 2020. gadam. Sēdē 
tika apstiprinātas izmaiņas kopē-

jā atkritumu apsaimniekošanas 
maksā Stopiņu novada adminis-
tratīvajā teritorijā:
•	 par	 sadzīves	 atkritumu	 apsaim-

niekošanu no 2018. gada 1. jan-
vāra līdz 2018. gada 31. decem-
brim – 6,41 eiro/m3 bez PVN;

•	 par	 kapu	 atkritumu	 savākša-
nu, izvešanu un transportēša-
nu no 2018. gada 1. janvāra līdz 
2018.  gada 31. decembrim – 
12,85 eiro/m3 bez PVN;

•	 par	 lielgabarīta	 atkritumu	 sa-
vākšanu, izvešanu un transpor-

tēšanu no 2018. gada 1. janvāra 
līdz 2018. gada 31. decembrim –  
5,69 eiro/m3 bez PVN;

•	 par	bioloģisko	atkritumu	apsaim-
niekošanu no 2018. gada 1. jan-
vāra līdz 2018. gada 31. decem-
brim – 14,01 eiro/m3 bez PVN.
No 2018. gada 1. janvāra Sto-

piņu novada iedzīvotājiem par 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu būs jāmaksā 7,76 eiro par m3 
(t.sk. PVN 21%). 

Stopiņu novada dome

Pabeigta Līdumnieku ielas posma 
pārbūve Sauriešos

Ceļa Lielkājas–Kalves pārbūves laikā 
no 29. novembra būs slēgts viens ceļa posms

Satiksmes organizācijas shēma.

  Informācija

Ar 2018. gada 1. janvāri Stopiņu novadā 
noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs

PAR PAŠVALDĪBAS POLICIJAS FIKSĒTAJIEM PĀRKĀPUMIEM NOVEMBRĪ

•	 Novembrī pašvaldības policijas darbinieki reaģēja uz 135 notikumiem. 
•	 Sastādīti 14 administratīvo pārkāpumu protokoli.
•	 Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 7 administratīvo pārkāpumu 

protokoli-lēmumi.
•	 Izskatīti 4 fizisku un juridisku personu iesniegumi.
•	 Uz diennakts patversmi Rīgā nogādātas 9 personas alkohola reibumā un bez noteiktas dzīvesvietas.
•	 Aizturēta un nodota Valsts policijai 1 meklēšanā esoša persona.
•	 Aizturēti un nodoti Valsts policijas Ceļu policijai 2 autovadītāji, kas savu spēkratu vadīja alkohola reibumā.

Informācija sagatavota, 
izmantojot Stopiņu novada 

pašvaldības policijas materiālus
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1. Izdarīt Stopiņu novada domes 2012. gada 
29.  februāra saistošajos noteikumos 
Nr.  08/12 „Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Stopiņu novadā” šādus 
grozījumus:
1.1. 3.2.  apakšpunktā svītrot vārdu ,,pakā-

peniski”;
1.2. 3.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“3.3. rūpēties par to, lai atkritumi, kuri 
nav izmantojami reģenerācijai vai at-
kārtotai izmantošanai, tiktu apglabāti 
videi un cilvēka veselībai drošā veidā;”;

1.3. 4.2.  apakšpunktu izteikt šādā redak-
cijā: “4.2.  sadzīves atkritumu dalītās 
savākšanas punkts – speciāli aprīkota 
vieta, kur konteineros dalīti savāc un 
īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves 
atkritumus pirms to pārvadāšanas. Sa-
vākšanas punktā nodrošina vismaz pa-
pīra un kartona, plastmasas, stikla un 
metālu atkritumu (tajā skaitā izlietotā 
iepakojuma) dalītu savākšanu. Vienā 
atkritumu konteinerā var vienlaikus 
savākt divu vai vairāku veidu dalīti sa-
vāktos sadzīves atkritumus. Savākšanas 
punktā var dalīti savākt un īslaicīgi uz-
glabāt bioloģiski noārdāmos atkritumus 
atbilstoši normatīvajos aktos par atkri-
tumu savākšanas un šķirošanas vietām 
noteiktajiem termiņiem”;

1.4. 4.6.  apakšpunktā svītrot vārdus “plaša 
patēriņa elektronikas preces”;

1.5. 4.21. apakšpunktu izteikt šādā redakci-
jā: ,,4.21. atkritumu urna – konteiners 
mazajiem sadzīves atkritumiem”;

1.6. svītrot 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 
4.14. apakšpunktu, 16. punktu un 55.7. 
apakšpunktu;

1.7. 7. un 8. punktā aizstāt vārdu “komer-
santu” ar vārdiem “atkritumu apsaim-
niekotāju”;

1.8. 13. punktu izteikt šādā redakcijā: “Māj-
saimniecībā radīto būvniecības atkritu-
mu izvešanai jāizmanto atkritumu ap-
saimniekotājs, kurš ir noslēdzis līgumu 
ar pašvaldību par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu vai arī tie patstāvīgi 
jānogādā uz īpaši iekārtotu būvniecības 
atkritumu savākšanas laukumu”;

1.9. 15.1. apakšpunktu izteikt šādā redakci-
jā: ,,15.1. kompostēšana tiek veikta sava 
īpašuma teritorijā vai citā speciāli tam 
paredzētā vietā, kas saskaņota ar paš-
valdību. Gadījumā, ja kompostēšana 
tiek veikta citās, speciāli tam paredzētās 
vietās (nevis sava īpašuma teritorijā), 
tad tas ir veicams normatīvajos aktos 
par atkritumu savākšanas un šķiroša-
nas vietām noteiktajā kārtībā;”;

1.10. 20. punktā aizstāt skaitli ,,19.” ar 
skaitli ,,19.1”;

1.11. Svītrot 21. punktu;

1.12. 22. punktu izteikt šādā redakcijā: 
,,22. normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai nomniekam jāuztur kārtībā atkri-
tumu konteineru novietošanas vietas, 
kas paredzētas atkritumu savākšanai, 
nodrošinot specializēto transportlīdzek-
ļu piekļūšanu;”;

1.13. 23. punktā aizstāt vārdu ,,vadi” ar 
vārdu ,,stāvvadi”, kā arī aizstāt vārdu 
,,vadu” ar vārdu ,,stāvvadu”;

1.14. 25. punkta ievaddaļu izteikt šādā re-
dakcijā: “25. Atkritumu apsaimnieko-
tājs nodrošina atkritumu savākšanai 
nepieciešamo konteineru skaitu, veidu 
un tilpumu, kā arī nodrošina iespēju 
iegādāties marķētus atkritumu maisus, 
ņemot vērā atkritumu daudzumu un 
izvešanas biežumu”;

1.15. 25. punkta apakšpunktus izteikt šādā 
redakcijā:
25.1. Stopiņu novadā, sadzīves atkritu-
mu un dalīto atkritumu izvešana notiek 
ne retāk kā:
25.1.1. daudzdzīvokļu nami – divas rei-
zes nedēļā;
25.1.2. privātmāju vai dvīņu mājas – 
divas reizes mēnesī;
25.1.3. privātmāju vai dvīņu mājas – 
vienu reizi mēnesī, ja bioloģiski noārdā-
mie atkritumi tiek apsaimniekoti, tas ir, 
kompostēti to rašanās vietā, vai šķiroti 
un savākti atsevišķi;
25.1.4. privātmāju vai dvīņu mājas – 
vienu reizi divos mēnešos, ja bioloģiski 
noārdāmie atkritumi tiek apsaimnieko-
ti, tas ir, kompostēti to rašanās vietā, vai 
šķiroti un savākti atsevišķi, kā arī atkri-
tumu valdītājs vai radītājs nodrošina 
citu atkritumu veidu šķirošanu.
25.2. Nav pieļaujams konteineru pār-
pildījums, konteinera vākam jābūt cieši 
aizvērtam (t.i. tā, lai nepieļautu grau-
zēju piekļūšanu, kā arī lietus un sniega 
iekļūšanu).”.

1.16. 26. punktā svītrot vārdu “Mazgabarīta”;
1.17. 35. punktā svītrot vārdu “bioloģisko”, 

kā arī vārdus “pārstrādei derīgu”;
1.18. Svītrot 42. punktu;
1.19. 49. punktā svītrot vārdus “iekārtas un 

ierīces”;
1.20. 50. punktā aizstāt vārdu “periodiskums” 

ar vārdu “biežums”;
1.21. 53. punktā aizstāt vārdu “laukumu” ar 

vārdiem “novietošanas vietu”;
1.22. 54.2. apakšpunktā aizstāt vārdu ,,va-

dus” ar vārdu ,,stāvvadus”;
1.23. 54.3. apakšpunktu izteikt šādā redak-

cijā: “54.3. atkritumu nogādāšana spe-
ciāli izveidotajos sadzīves atkritumu 
dalītās savākšanas punktos un šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumos;”;

1.24. 55.4. apakšpunktā aizstāt vārdu “biolo-
ģiskos” ar vārdiem “dārzu vai parku”; 

1.25. 57. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“57.  Atkritumu konteineru novietoša-
nas vietu izvietojumu nosaka nekusta-
mā īpašuma īpašnieks vai nomnieks, bet 
publiski pieejamo atkritumu konteineru 
novietošanas vietas nosaka pašvaldība.”;

1.26. 60. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“60.  Stopiņu novada administratīvajā 
teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, 
kuri nav izmantojami reģenerācijai vai 
atkārtotai izmantošanai, nogādājami 
un apglabājami sadzīves atkritumu po-
ligonā “Getliņi””;

1.27. 61. punktu izteikt šādā redakcijā: 
,,61.  Atkritumu radītājiem jāšķiro 
mājsaimniecībā, sadzīvē, tirdzniecībā, 
sabiedriskajā ēdināšanā, ražošanā un 
citur radītie dalīti savācamie atkritumi 
un jāievieto tos tiem paredzētajos da-
lītās savākšanas konteineros, jānogādā 
sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 
punktos un šķiroto atkritumu savākša-
nas laukumos.”

1.28. svītrot 65. punktu;
1.29. 66.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

,,66.1. atdala sadzīves bīstamos atkritu-
mus no citu veidu sadzīves atkritumiem 
un uzglabā sadzīves bīstamos atkritu-
mus ne ilgāk par 12 mēnešiem tā, lai tie 
neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselī-
bu, vidi, kā arī personu mantu;”;

1.30. 66.3. apakšpunktu izteikt šādā redak-
cijā: ,,66.3. par sadzīves bīstamo atkri-
tumu apsaimniekošanu slēdz līgumu ar 
komersantu, kurš normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir saņēmis attiecīgu 
atļauju;”;

1.31. 66.4. apakšpunktu izteikt šādā redakci-
jā: “66.4. sedz visus ar sadzīves bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu saistītos iz-
devumus.”;

1.32. 67. punkta ievaddaļu papildināt ar vār-
du “sadzīves” pirms vārda “bīstamo”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas informatīvajā iz-
devumā „Tēvzemīte”. 

Domes priekšsēdētāja
Vita Paulāne

2017. gada 13. septembrī                                                                                                           Nr. 14/17
Stopiņu novadā                                                                             (protokols Nr. 8, p. 4)

(Ar 08.11.2017. precizējumiem protokols Nr. 12, p. 2.1.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Grozījumi 2012. gada 29. februāra saistošajos noteikumos Nr. 08/12 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stopiņu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu, 
“Atkritumu apsaimniekošanas likums” 8. panta pirmās daļas 3. punktu

PASKAIDROJUMA RAKSTS  SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 14/17
„GROZĪJUMI 2012.GADA 29. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 08/12 

„PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU STOPIŅU NOVADĀ””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
     pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
13. punktus un trešā daļa nosaka, ka pašvaldība var iz-
dot saistošos noteikumus, kas nodrošinātu pašvaldības 
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
1.2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.  panta 
pirmās daļas 3.  punkts nosaka, ka pašvaldība izdod 
saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs 
teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī mini-
mālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kārtību, 
kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimnie-
košanu, kā arī nosaka pašvaldības pilnvarotas institū-
cijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo notei-
kumu ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka prasības, kas ir atbilstošas 
Atkritumu apsaimniekošanas likumam un valsts plā-
nam par atkritumu apsaimniekošanu.

3. Informācija par plānoto projekta 
     ietekmi uz pašvaldības budžetu Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmēs.

4. Informācija par plānoto projekta 
     ietekmi uz uzņēmējdarbības 
      vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
     procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izde-
vumā „Tēvzemīte” un Stopiņu novada domes vietnē 
www.stopini.lv

6. Informācija par konsultācijām 
     ar privātpersonām Nav attiecināms.

  Paziņojums

Detālplānojuma projekta īpašumam „Januki”, Drei-
liņi, Stopiņu novads (kadastra apz. 80960020013), 
publiskās apspriešanas laikā saņemto iesniegu-

mu un atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 
2017. gada 6. decembrī plkst. 12.00 Ulbrokas kul-
tūras namā Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu no-

vadā. Detālplānojuma izstrādes vadītāja: Stopiņu 
novada domes attīstības un plānošanas speciāliste 
Linda Čakše, tālr. 67910546, mob. tālr. 27757382,  

e-pasts: planotajs@stopini.lv. Detālplānojuma iz-
strādātājs: SIA „Damsijas”, arhitekte Dace Bērziņa, 
tālr. 29103226, e-pasts: dace@damsijas.lv.

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA ĪPAŠUMAM „JANUKI”, DREILIŅI, STOPIŅU NOVADS (KADASTRA APZ. 80960020013), 
PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO IESNIEGUMU UN ATZINUMU IZSKATĪŠANAS SANĀKSMI
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2017. gada 22. novembrī no-
tika Daugavas lejteces pašval-
dības vadītāju un pārstāvju 
tikšanās, lai izvērtētu paveikto 
šajā gadā un nospraustu mēr-
ķus turpmākai sadarbībai.

Apkopojot statistiku par tūrisma 
objektu apmeklējumu Daugavas 
lejtecē, rezultāti ir tikai ar izaugs-
mi. Ja 2010. gadā Daugavas lejtecē 
viesojās gandrīz 188  000 tūristu, 
tad 2017. gadā šis rādītājs ir pie-
audzis līdz 431 000. Jāsaka, ka arī 
tūrisma objektu skaits pa šiem 
gadiem ir būtiski pieaudzis. Kat-
rā no pašvaldībām gandrīz katru 
gadu darbību uzsāk kāds jauns tū-
risma vai apskates objekts.

Populārākie galamērķi Dauga-
vas lejtecē jau vairākus gadus ir 
Nacionālais botāniskais dārzs Sa-
laspilī un Riekstukalns Baldonē. 

Šogad populārāko tūrisma objek-
tu galamērķu TOP 10 turpina  – 
dabas parks „Ogres Zilie kalni”, 
Salaspils memoriāls, Ikšķiles baz-
nīcas drupas Sv. Meinarda salā, 
Daugmales Multifunkcionālais 
centrs, Daugavas muzejs Doles 

salā, Špakovska parks Ogrē, Bal-
dones „Waterjump”, kā arī Ogres 
vēstures un mākslas muzejs.

2016. un 2017. gadā organizē-
jām akcijas „Apceļo Daugavas 
lejteci”, piedāvājot maršrutus, 
kas ļāva iepazīt sešus Pierīgas 

novadus vienā vai vairāku brau-
cienu laikā. Nākamgad ceļotā-
jiem piedāvāsim iespēju iepazīt 
mūsu reģionu aktīvākā veidā, 
pievienojot arī sacensības un 
uzvaras garu. 

2018. gads ir īpašs mūsu valstij 
un mums – iedzīvotājiem. Arī 
Daugavas lejteces novados Lat-
vijas simtgades gadā būs plaša 
kultūras pasākumu programma, 
dažādi festivāli un gadatirgi. Feb-
ruāra sākumā izstādē „Balttour” 
iepazīstināsim ar jaunajiem pie-
dāvājumiem Daugavas lejtecē.

Katru gadu pašvaldību vadītāju 
kopsapulce notiek kādā no novadu 
tūrisma objektiem. Šogad viesus 
uzņēma uzņēmums Stopiņu no-
vadā – SIA „Getliņi EKO”. Šis uz-
ņēmums veiksmīgi darbojas ilgt-
spējīgā atkritumu apsaimniekoša-
nā, ieviešot savā darbībā daudzas 

inovācijas un nemitīgi attīstoties. 
Tāpēc „Getliņi EKO” ir pazīstams 
ne tikai ar dzeltenajiem tomātiem, 
bet arī ar interesantajām ekskursi-
jām un ir viens no tūristu apmek-
lētākajiem objektiem Stopiņu no-
vadā – apmeklētāju skaits vidēji ir 
no 5000 līdz 6000 gadā. Tikšanās 
noslēgumā arī kopsapulces dalīb-
nieki devās ekskursijā uzņēmuma 
gida pavadībā. Uzzinājām, kā no 
atkritumiem rodas enerģija un 
kā tā tiek izmantota elektrības un 
siltuma ražošanā. Klātienē apskatī-
jām tomātu un gurķu stādījumus.

Kopsapulces dalībnieku seci-
nājums ir vienbalsīgs – sadarbī-
ba ir attīstījusies sekmīgi un tā ir 
jāturpina. Uz tikšanos Daugavas 
lejtecē!

Inese Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Daugavas lejteces tūrisma reģiona 
pašvaldību vadītāji tikās gada kopsapulcē
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Aicinām izteikt viedokli 
par autobusu pieturas 
rekonstrukciju Upeslejās

Aicinām nobalsot par tīkamāko 
Ulbrokas apļa labiekārtojuma variantu

Autobusu pieturas rekonstrukcijas 
gaitā ir paredzēts izveidot jaunu 
pieturas pamatu, pašu autobusu 
pieturu un sakārtot apkārtējo vidi. 
Pirms rekonstrukcijas uzsākšanas 
aicinām iedzīvotājus iesaistīties un 
nobalsot par labāko piedāvāto va-
riantu autobusu pieturas izskatam. 
Visas pieturas veidotas no metāla 
konstrukcijas, sienas – rūdīts stikls, 
jumts – polikarbonāts, koka sols.

Katrā variantā tiks izvietotas divas 
autobusu pieturas, lai būtu lielāka 
uzgaidāmās telpas platība.

Balsot aicinām līdz 23. decem-
brim (ieskaitot), aptaujas anketas 
pieejamas: Upesleju dienas centrā, 
pašvaldības tīmekļa vietnē http://
stopini.lv/lv/jaunumi/pasvaldiba/
aicinam-izteikt-viedokli-par-auto-
busu-pieturas-rekonstrukciju-upesle-
jas-3218 un pašvaldības „Facebook” 
profilā https://www.facebook.com/
stopinunovadapasvaldiba/.

Stopiņu novada dome

Apsekojot autobusu galapunkta pieturas būvi Upeslejās, tika konsta-
tēts, ka pieturas nesošā konstrukcija un pamatnes grīda ir neapmie-
rinošā tehniskā stāvoklī un pietura ir kļuvusi bīstama ekspluatācijā. 

1.

2.

3.

Rotācijas apļa labiekārtojumam ir 
izstrādāti trīs varianti. 

Pirmajā variantā aplī tiek veido-
ti apstādījumi. 

Otrajā variantā apstādījumi tiek 
papildināti ar baltu oļu uzrakstu 
„Ulbroka”. 

Trešajā variantā apļa vidū papil-
dus tiek izveidots vides objekts – 
bruņurupucis, kas veidots no me-
tāla stieplēm. 

Aicinām balsot par jums tīka-
māko Ulbrokas apļa labiekārtoša-
nas projekta variantu līdz 22. de-
cembrim (ieskaitot), aptaujas an-
keta pieejama http://stopini.lv/lv/
jaunumi/pasvaldiba/aicinam-no-
balsot-par-ulbrokas-apla-tikama-
ko-labiekartojuma-variantu-3217 
vai pašvaldības „Facebook” pro-
filā https://www.facebook.com/sto-
pinunovadapasvaldiba/.

Stopiņu novada dome

2018. gada pavasarī plānots labiekārtot Ulbrokas rotācijas apli. Izstrādājot labiekārtojuma plānu, 
tiks ievēroti VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi. 

1.

2.

3.
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Pavasarī tūlīt pēc sniega 
nokušanas Stopiņu novada 
velobraucēji apvienojās, lai 
sāktu āra treniņus jaunajai 
velosezonai. 

Šī bija pirmā sezona, kad apvieno-
jās tieši novada velobraucēji. Kat-
ram bija savs sagatavotības līme-
nis, tehnika un prasmes, bet visiem 
bija kopējs mērķis – būt gataviem 
jaunajai sezonai. Pieredzējušākie 
pamācīja tos, kam šī bija pirmā 
sezona, ātrākie pagaidīja lēnākos, 
un kopā tika izbraukāta liela daļa 
no novada ceļiem un meža takām, 
treniņos nobraucot gandrīz divus 
tūkstošus kilometru. Liela daļa no 
braucējiem līdz šim sacensībās bija 
piedalījušies tikai individuāli. Bija 
skaidrs, ka ir jāapvienojas un sa-
censībās jāpārstāv Stopiņu novads, 
tā arī tika izveidota komanda „Sto-
piņi velo”. Galvenās sacenības bija 
„SEB” MTB kalnu divriteņu ma-
ratons, bet sezonas laikā komanda 
piedalījās dažādos velomaratonos 
un sacensībās. 

MTB sacensību sezona sākās 
ar pavasara klasiku – MTB pos-
mu Cēsis–Valmiera, kur debi-
jas sacensībās komanda izcīnīja 
56. vietu 86 komandu konkuren-
cē. Kopumā tika aizvadīti 8 posmi 
dažādās Latvijas pilsētās, izbrau-
cot gan Smiltenes smilšainos si-
lus, gan Kuldīgas dubļainās takas. 
Kopējie treniņi visas vasaras ga-
rumā deva arī labākus rezultātus, 
un maratona kopvērtējumā tika 
izcīnīta 9. vieta starp pašvaldību 
komandām.

Pateicoties komandas bied-
ru aktivitātei un novada domes 

atbalstam, projekta ietvaros  
tiek iegādātas arī veloformas. 
Sezonas garumā jāpateicas at-
balstītājiem: „veloatlaides.lv”, 
„BUUT Interior”, „Medilink”, 
„Dion”, „Capital Clinic Riga” un 
„Restauro”.

Uz kopējiem treniņiem bija un 
ir aicināti visi novada iedzīvotāji. 
Detalizētāka informācija par plā-
notajiem pasākumiem un treni-
ņiem atrodama „Facebook” grupā 
„Stopiņi velo”.

Komandas „Stopiņi velo” vārdā 
Aigars Avotiņš

11. novembrī norisinājās Sto-
piņu novada novusa sacensī-
bas 2017. Sacensībās piedalī-
jās 18 dalībnieku. 

Jauniešu grupā 1. vietu izcīnija 
Edvards Vilka, 2. vieta Ričardam 
Pinkulim, 3. vieta Timuram Ba-
rabanovam. Sieviešu grupā 1. vie-
ta – Natālija Šavčenko, 2. vieta – 
Aleksandra Dobrjanska, 3. vieta – 
Darja Šavčenko. 

Senioru grupā 1. vieta – Jānis 
Kusinš, 2. vieta – Māris Vilks, 
3. vieta – Teodors Akermanis. 

Atvērtajā grupā 1. vietu izcīnīja 
Rihards Staškevičs, 2. vieta – Gints 
Uškurs, 3. vieta – Jānis Kusinš. 

Paldies visiem par dalību  
un tiekamies nākamajos pasā-
kumos!

Edijs Bērziņš,
USK sporta organizators

„Ceļot prot tas, kā sirds ir redzī-
ga un kā acs prot apstāties un 
svētīt. Ceļot prot tas, kas savu 
sirdi prot atraisīt. Kad acis, ausis 
un sirds atveras, dvēsele izpel-
das skaistumā.”

/Zenta Mauriņa/

Latvijas svētku nedēļā viens no atzī-
mējamiem pasākumiem, kas nori-
sinājās Ulbrokas bibliotēkas telpās, 
bija Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 
ikgadējā „Krēslas stunda”. Ziemeļ-
valstīs šis pasākums norisinājās 
21. reizi, Latvijā – 20., bet Ulbrokas 
bibliotēkā – 13. reizi. Kopumā uz šo 
brīdi pasākumam reģistrējušās aptu-
veni 2294 bibliotēkas. Visaktīvākie 
dalībnieki mīt Lietuvā, kur Ziemeļ-
valstu bibliotēku nedēļas ietvaros 
pasākumus organizē vairāk nekā 
600 bibliotēku. Otrajā vietā ir valsts 
no vēsajiem ziemeļiem – Zviedrijas, 
bet trešajā vietā ir Latvijas bibliotē-
kas. Kā vienmēr pasākuma apmek-
lētājus priecēja lielais, nedēļas tēmai 
veltītais plakāts, kura autore šogad 
ir igauņu māksliniece Regīna Lu-
ka-Tompere (Regina Lukk-Toom-
pere). Igaunijā viņa visvairāk pazīs-
tama ar to, ka ilustrējusi igauniski 
izdoto „Lotes ceļojuma uz dienvi-
diem” variantu. Viņa ilustrējusi un 
izstrādājusi vairāk nekā septiņdes-
mit grāmatu, plakātu un pastkaršu. 
12 reizes ieguvusi balvu par labāko 
bērnu grāmatas dizainu Igaunijā, 
vairākas reizes saņēmusi Astridas 
Lindgrēnes piemiņas balvu. Pa-
matinformācija par Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļu atrodama vietnē 
http://www.bibliotek.org/lv/.

14. februārī Ulbrokas bibliotēkā 
pulcējās gan vecāki, gan jaunāki 

klausītāji, lai gūtu iespaidu par lielā-
kajām Ziemeļvalstu salām. Pasāku-
mu aizsākām ar stāstījumu par grā-
matām, kuras literāri un ģeogrāfiski 
ir saistītas ar salām. Sākot no pavi-
sam bērnišķīgām un attālinātām 
no ziemeļiem – Jutas Langreiteres 
„Kapteinis Šārkijs un bagātību salas 
noslēpums” un Astridas Lindgrēnes 
„Mēs – Sālsvārnas salas vasarnie-
ki” – līdz nozaru literatūrai, kurā 
uzmanība pievērsta salām kopumā 
un tieši ziemeļu salām – Lato Lapsas 
„Razbainieku salas” un Kenta Rok-
vela „Salamina”. Arī paši pasākuma 
apmeklētāji dalījās ar pieredzi, kas 
saistīta ar „saliskiem” grāmatu no-
saukumiem un saturu. Jāatzīst, ka 
mūsu bibliotēkā visvairāk iespiestie 
avoti saistīti ar Grenlandi un Islandi, 
bet var lasīt arī par baltiešiem tuvā-
kām salām – Roņu salu un Sāmsalu. 
Iespējams arī literāri izceļot ārpus 
Ziemeļvalstu robežām – uz Bimini, 
Korfu, Zālamana salām un neskai-
tāmām citām apskates vietām, kurās 
orientēties palīdzēs bibliotēkā atro-
damais „Lielais pasaules atlants”. 

Baudāmu skatījumu acīm nodro-
šināja bibliotēkas domubiedre Anda 
Zandberga. Kopīgi lūkojām Gotlan-
des un Islandes gandrīz kailās, bet 

aizraujošās ainavas. Klintis, ledāji, 
geizeri, vulkāni – dabas izpildījumā. 
Salinieku pilsētiņas mājiņas, baznī-
cas, kapavietas laivas formā – pašu 
iedzīvotāju roku darbs.

Tālāk neliela tējas pauze, kā jau 
tas sveču gaismā un ziemeļos pie-
dien. Uzturot noskaņu, fragmentus 
no somu-zviedru autores noveles 
„Ledus” šogad lasīja mūsu jaukā 
kolēģe no Sauriešu bibliotēkas Aija 
Sausiņa. Kā katru gadu fragmenta 
lasīšana ir nopietns pasākums, un 
tas prasa lielu pacietību, taču Aija 
bija lieliski sagatavojusi stāstu par 
jaunā mācītāja ierašanos Ēru salās, 
par salinieku sadzīvi un sarunām 
pēckara perioda Ziemeļvalstīs.

Turpinot sarunu, minējām atse-
višķas salas, kurām ir pašām savi 
karogi. Tā tas ir Dānijas Karalistē 
ietilpstošajai Grenlandei un Fēru/
Fārēru vai Ēru salām. Somijas lē-
nei – Ālandu/Olandes salām – arī 
ir savs karogs. Grenlandes galvas-
pilsēta ir Nūka/Gothoba, bet Fēru 
salu – Touršhavna. Ālandu/Olandes 
salām – Mariehamna. Tostarp pie-
minējām arī Svalbāru/Špicbergenu, 
kas ir Norvēģijas teritorija Arktikā. 
Daudzām salām, laikam ejot, no-
saukumi ir mainījušies. Dažas no 

tām atrodamas kartē. Citas – tik 
sīkas, ka knapi saskatāmas. Daži no-
saukumi, kurus pieminējuši ceļotā-
ji, liek šaubīties par to esamību, bet 
cītīgāks pētnieks varbūt noskaidros, 
kur Ziemeļvalstīs atrodama Irāna, 
Trāna, Lovuna, Engevāgena, Melo-
ja, Bolga, Amnoja, Andoja, Pargasa, 
Jana Meja un citas salas. 

Ir arī noslēpumainas salas, kuru 
eksistence un atrašanās vieta ir grūti 
nosakāma. Piemēram, Tule – leģen-
dāra sala Eiropas ziemeļos, kuru 
pirmais aprakstījis Senās Grieķijas 
ceļotājs Pītejs. Vēl viduslaikos Tu-
les nosaukums attiecināts uz daļu 
Britānijas, Skandināvijas, Jitlandes, 
Fēru, Šetlendas, Hebridu salām, Is-
landi, Grenlandi un pat Sāmsalu.

Noslēgumā minējām viktorīnu 
„Cik labi Tu pazīsti Ziemeļvalstis?”. 
Par to paldies Ziemeļvalstu bibliotē-

ku nedēļas Latvijā galvenajiem orga-
nizatoriem – Ziemeļvalstu Ministru 
padomes birojam Latvijā, kas mūs ik 
gadus nodrošina ar krāšņiem plakā-
tiem un interesantiem prezentācijas 
materiāliem. Viktorīna mūs iekusti-
nāja uz kopīgu, interaktīvu sarunu. 
Pēc tam arī aktīvāko apbalvošana ar 
balvām, kas vedināja uz ceļošanu. 
Prieks, ka visa vakara garumā sa-
runā darbojāmies kopīgi. Tā radās 
arī iespējamās tēmas nākamo gadu 
„Krēslas stundām” par rūnu izcels-
mi un maģiju, kā arī vietvārdu un 
personvārdu īpatnībām ziemeļos. 

Paldies visiem, kuri ik gadu atbal-
sta un pagodina ar ierašanos mūsu 
„Krēslas stundas” pasākumos!

Ieva Mūrniece,
Stopiņu novada 

Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe

Islandes ainava. Foto – A. Zandberga

 „Ziemeļu salas” Ulbrokas bibliotēkas „Krēslas stundā”

Notika Stopiņu novada 
sacensības novusā

Sākušies āra velotreniņi
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Kas gan var vēl vairāk aizraut 
bērnus kā piedzīvojums, bagā-
tību meklēšana un to atrašana! 
Sauriešu pamatskolas ceturtās 
klases bērniem šāda iespēja ra-
dās Ziemeļvalstu bibliotēku ne-
dēļas „Rīta stundā”, kad skolēni, 
izlasījuši fragmentu no somu 
autora Mauri Kunnasa grāmatas 
„Bagātību sala”, kas ir Roberta 
Lūisa Stīvensona klasiskā pirātu 
stāsta jauns pārstāsts, divās ko-
mandās pildīja uzdevumus.

Lai atbildētu uz jautājumiem, bija 
jāatceras lasītais fragments, bet, lai 
saņemtu „mazo dārgumu maisiņu”, 
kartē jāsavieno Ziemeļvalstis ar val-
stu karogiem. Šo uzdevumu veicot, 
skolēni varēja izmantot savu vismī-
ļāko palīgu  – internetu. Tomēr, lai 
tiktu pie „dārgumu lādes”, pēc no-
rādēm katrai komandai bija jāatrod 
kāda Ziemeļvalstu autora darbi bib-
liotēkas plauktos, kur arī bija paslēp-
ti meklētie dārgumi.

Pateicoties lieliskajai sadarbībai 
ar Stopiņu pamatskolas skolotāju 
Valentīnu Greiškāni, skolēni ieguva 
priekšstatu par Ziemeļvalstu literatū-
ru, izmantojot bibliotēkā pieejamos 
datorus, internetu un savas iemaņas, 
meklēja informāciju globālajā tīmek-
lī, tāpat arī pilnveidoja iemaņas grā-
matas meklēšanā, kas izrādījās sarež-
ģītākais uzdevums. Liels bija skolēnu 
prieks par „dārgumu lādi”, kas bija 
pilna ar konfektēm.

Lai top krēsla!
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

ietvaros sākas mazais ceļojums pa 
ziemeļu salām. Iepazīstot savus kai-
miņus Ziemeļvalstīs, valstīs ar līdzīgu 
vēsturi, politisko sistēmu un augstu 
dzīves līmeni, priecājamies par viņu 
savdabīgo ziemeļu dabu, vikingu 
kultūras mantojumu un mūsdienu 

kultūru. Ceļotājiem nozīmīga ir arī 
dažādo pakalpojumu kvalitāte un ce-
ļojumu drošība šajās zemēs.

Ziemeļu salu bezgalīgajā skaistu-
mā meklējam sasaisti ar literatūru. 
Izrādās, tepat bibliotēkas plauktos ir 
grāmatas gan par Stokholmas pilsētas 
salām, Fēru salām, Grenlandi u.c. zie-
meļu salām. Arī zviedriski rakstošās 
somu autores Marijas Turtšaninovas 
fantāzijas romānā „Marēsi” ir stāstīts 
par kādu neparastu salu. Lai uzzinātu 
vairāk, baudām grāmatas fragmentu 
lasījumus. 

Literāro lasījumu ievada Sauriešu 
bibliotēkas lasītājas Zanes Lasmanes 
rāmi rimtais vēstījums par meite-
ni Marēsi, kas dzīvo neparastā salā. 
Tad lasījumā iesaistās vakara viešņa 
Mudīte Treimane, kura šo grāmatu 
tulkojusi no zviedru valodas. Izcilās 
un darbīgās tulkotājas paveikto dar-
bu bagāžā ir daudzi desmiti tulko-
jumu no zviedru, norvēģu un dāņu 
valodas, visvairāk tulkojot tieši bērnu 
un jauniešu literatūru. Viņas darbs ir 
ticis atzinīgi novērtēts, divreiz piešķi-
rot Jāņa Baltvilka balvu – 2009. gadā 
par viņas iemīļotās zviedru bērnu 
rakstnieces Astridas Lindgrēnes pa-
saku krājuma „Saulespļava” tulkoju-
mu, bet 2014. gadā par Somijas rakst-
nieces Henrikas Andersones pusau-
džiem veltītās grāmatas „Emma Glo-
rija un sarkanā Ilgu grāmata” izcilo 
tulkojumu latviešu valodā. 

Visi kā apburti tver lasījuma frag-
mentu pēc fragmenta, noslēpumainī-
bas plīvurs lēni lobās kā sīpola miza. 
Mudīte Treimane ar savu šarmanto 
personības starojumu meistarīgi loba 
miziņu – arvien vairāk klausītājiem 
atklājot Mēnosas salu, kurā atrodas 
Sarkanais klosteris, tās iemītniekus 
un viņu dzīves, bet arī saglabājot pa-
matintrigu, kas aicināt aicina izlasīt šo 
brīnumaino grāmatu, lai izzinātu vi-

sus tajā paustos noslēpumus. Mudīte 
Treimane stāsta par grāmatas autori 
Mariju Turtšaninovu, ar kuru rado-
ši sadarbojusies tulkošanas procesā. 
Grāmata par Marēsi ir triloģijas „Sar-
kanā klostera hronikas” pirmā daļa. 
Tulkotāja atklāj, par ko stāsta triloģi-
jas otrā daļa, kuru viņa jau ir izlasījusi 
oriģinālvalodā, un ļoti iepriecina mūs 
kā lasītājus, ka būs grāmatas tulko-
jums latviski.

Dalīšanās ar iespaidiem par dzir-
dēto, gūtajām ierosmēm, dažādi 
jautājumi vakara viešņai gan par 
grāmatām, gan par viņas tulkotā-
jas darbu, kā arī viktorīna par Zie-
meļvalstīm. Sarunas nepiespiestā 
gaisotnē turpinās pie sildošā karstā 
upeņu dzēriena un pīrādziņiem. 

Caur ziemeļu salām esam guvuši 
jaunus saskares punktus ar Ziemeļ-
valstu literatūru, personībām, no-
nākuši pārdomās par dzirdēto un 
redzēto, atklājuši jaunas emocijas un 
guvuši spilgtus iespaidus. Paldies par 
to visiem vakara dalībniekiem. Īpaši 
sirsnīga pateicība tulkotājai Mudītei 
Treimanei par vieduma, sirsnības un 
viegluma sajūtas dāvāšanu mums šajā 
tikšanās reizē. Paldies!

Mirkļi no pasākumiem fotogrāfi-
jās skatāmi Stopiņu novada tīmekļa 
vietnē:
•	 dārgumu meklējumi „Rīta stun-

dā”  – http://stopini.lv/lv/kultura/
sauriesu-biblioteka/galerijas/dargu-
mu-meklejumi-rita-stunda; 

•	 „Krēslas stunda” kopā ar tulkotāju 
Mudīti Treimani – http://stopini.lv/
lv/kultura/sauriesu-biblioteka/gale-
rijas/kreslas-stunda-kopa-ar-tulko-
taju-muditi-treimani.

Kristīne Cimdiņa,
Sauriešu bibliotēkas vadītāja,

Aija Sausiņa,
Sauriešu bibliotēkas bibliotekāre

Visu novembri notika veselīgas 
un jaukas nūjošanas nodarbības 
ar instruktori Lindu Andrusu. 
Nodarbības notika neatkarīgi no 
laikapstākļiem, jo visiem patika 
nodarbību atmosfēra un vingrinā-
jumi, ko iemācīja vadītāja.

10. novembrī mūsu „Māmiņas 
virtuves noslēpumos” piedalījās 
Jauniešu domes jaunieši un brīv-
prātīgais no Itālijas Matija Lano 

(Mattia Lano). Visi katrs pēc 
savas receptes cepa picas. Pēc 
tējas dzeršanas un picas apēša-
nas laiku pavadījām sarunās un 
spēlējot dažādas spēles. Matija 
mūsu dienas centrā viesojās vai-
rākkārt, un mēs kopā interesanti 
pavadījām laiku spēlēs, sarunās 
un nodarbībās.

Jekaterina Freisa

Novembris 
Cekules dienas centrā
Dienas centrā „Cekule” novembrī notika daudz interesantu un 
nozīmīgu pasākumu. Pirmo reizi piedalījāmies lāpu gājienā  
Lāčplēša dienā. 11.–18. novembrī no 99 svecītēm izveidojām 
Latvijas karti, kas staroja pie dienas centra.
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Dārgumu meklējumi „Rīta stundā” 
un „Krēslas stunda” 
kopā ar tulkotāju Mudīti Treimani 
Sauriešu bibliotēkā

Novembra nogale Upeslejās iz-
vērtās pavisam rosīga. Gan rok-
darbnieces, gan vingrotājas, de-
jotāji un tenisisti aizrautīgi pie-
pildīja tumšos rudens vakarus.

Sagaidot Lāčplēša dienu, Upesleju 
bērni devās pie 1919. gadā kritušo 
igauņu karavīru piemiņas akmens. 
Nolika svecītes. Pēc klusuma brīža 
vienmēr rodas jautājumi, uz kuriem 
atbildi vēstures grāmatās atrast nevar.

Lāčplēša dienā pie cen-
tra bērni no svecītēm izveidoja  
Mārtiņa zīmi – gaismas un uguns 
simbolu. Vārtus, caur kuriem jāiziet, 
lai atkal sāktos kas jauns. Stiprais vējš 
tik neatlaidīgi cīnījās ar svecīšu lies-
miņām, ka, ierodoties Upeslejās pēc 

lāpu gājiena, vāri mirguļoja vien pāris 
gaismiņu. Latvijas dzimšanas dienas 
svētku programmu uz Upeslejām at-
veda Ulbrokas vidusskolas 5.–12. kla-
šu koris un sākumskolas ansamblis 
diriģentes Žannas Stankevičas un 
koncertmeistara Māra Lasmaņa va-
dībā. Skanīgās balsis un patriotiskie 
vārdi piepildīja zāli un klausītāju sir-
dis. Tik lielu dziedātāju skaitu mēs uz-
ņēmām pirmo reizi. Tāpat pirmo reizi 
pie mums ciemojās aktīvisti no Līču 
dienas centra. Tik jauki zālē redzēt 
smaidošas, no ikdienas rūpēm brīvas 
un saprotošas sejas. 

Noslēgumā mums piebiedrojās 
pārstāvji no Zemessardzes 19.  no-
drošinājuma bataljona. Īstajā laikā 
un vietā izskanēja mūsu Latvijai tik 

svarīgi vārdi: „Esi savas zemes saim-
nieks!” Zemessardze ir izaicinājums 
ikvienam pilnveidot sevi. Kā apstip-
rināja jau esošie zemessargi un jaun-
sargi: „Lielākā vērtība ir domubiedri, 
disciplīna, plašāks redzesloks un da-
žādas militārās iemaņas.” Viesošanos 
nedaudz skumdināja fakts, ka senio-
ru rindas bija krietni kuplākas nekā 
potenciālo zemessargu rindas. Būsim 
optimisti! Tikai kopā esam spēks!

Sirsnīgs paldies Līču dienas centra 
vadītājai Zandai Pelšei par organizē-
šanu, gan viesiem, gan mājiniekiem, 
visiem, kuri uz Upeslejām atveda īstu 
svētku sajūtu!

Sandra Briška, 
Upesleju dienas centra vadītāja 

Novembra darbi un svētki Upeslejās

2017. gada 9. novembrī noti-
ka „Stopiņu novada uzņēmēju 
diena 2017”, kuru organizēja 
Stopiņu novada pašvaldība.

Stopiņu novada domes priekšsē-
dētāja Vita Paulāne sniedza ne-
lielu ieskatu par Stopiņu novada 
pašvaldību. Projektu vadītāja 
Ilze Kļaviņa pastāstīja par pro-
jektu aktualitātēm un atbalsta 
iespējām uzņēmējiem. Attīstības 
un plānošanas speciāliste Lin-
da Čakše informēja par izmai-
ņām jaunajā novada teritorijas 
plānojumā, kas stājās spēkā no  
2017. gada. Ainavu arhitekte 
Megija Gailīte prezentēja ide-
ju par Latvijas simtgadei veltīta 
skvēra izveidi Ulbrokā un uzņē-
mēju iespējamo līdzdalību skvē-
ra idejas realizācijā. SIA „Getliņi 
EKO” vadītājs Imants Stirāns 

uzrunāja uzņēmējus par iespē-
ju veidot savstarpēju uzņēmēju 
sadarbības platformu, lai kopī-
gi risinātu dažādas problēmas  
un veidotu vienotu interešu pār-
stāvību pašvaldībā un citās orga-
nizācijās.

Šogad novadā ir uzsākta tra-
dīcija – novada uzņēmēju ap-
balvošana. Uzņēmumi tika ap-
balvoti dažādās nominācijās, 
ņemot vērā veiktos nodokļu 
maksājumus, nodarbināto dar-
binieku skaitu, veiktās inovāci-
jas, izaugsmi, attīstību un citus 
faktorus. 

Pasākuma galerija ir aplūkoja-
ma šeit: http://stopini.lv/lv/gale-
rijas/stopinu-novada-uznemeju-
diena-2017-439

Inese Skrastiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Godināti 
Stopiņu novada uzņēmēji
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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, 
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Druka: SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” 
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*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”, „Latvijas balzams”, frizētavā Institūta ielā 1, 2. stāvā
Rumbulā: Gaismas internātpamatskolā, SIA „Getliņi EKO”
Dreiliņos: „Saulīšu” ciematā kastītēs pie ziņojumu dēļiem, Ozolu ielā pie ziņojumu dēļa
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
Dzidriņās: Jaunsišu ciematā kastītē pie ziņojumu dēļa

Institūta iela 1A, 
Stopiņu novads, LV–2130

CEKULES 
DIENAS CENTRĀ
•	 9., 16. un 23. decembrī plkst. 12.00 

filcēšanas nodarbības. Vada Marija 
Puzankova.

•	 Līdz 9. decembrim dienas centra 
telpu dekorēšana Ziemassvētkiem.

•	 No 11. līdz 16. decembrim gata-
vosim apsveikumus Cekules se-
nioriem. 

•	 18. un 19. decembrī no plkst. 18.00 
„Māmiņas virtuves noslēpumi”. Cep-
sim un dekorēsim piparkūkas.

•	 22. decembrī no plkst. 19.00 dienas 
centra jaunieši un bērni dosies ap-
sveikt ciema seniorus ar paštaisītam 
dāvanām.

•	 27. decembrī plkst. 15.00 Ziemas-
svētku izrāde „Ziemassvētku vecītis 
un noslēpumainais draugs”.

•	 28. decembrī plkst. 19.00 teatrali-
zēta izrāde Cekules iedzīvotājiem 
„Pelnrušķīte”. Izrādē piedalās die-
nas centra apmeklētāji.

UPESLEJU 
DIENAS CENTRĀ
•	 5. decembrī plkst. 16.00–19.00 ra-

došā nodarbība „Tīmekļošanas pa-
mati”, vada Aleksandra Dobrjanska.

•	 9. decembrī plkst. 11.00–14.00  
Ziemassvētku dekoru darināšanas 
darbnīca.

•	 12. decembrī plkst. 16.00–19.00 
radošā nodarbība „Tīmekļošanas 
pamati”, vada Aleksandra Do-
brjanska. 

•	 14. decembrī plkst. 17.00–20.00 
amatnieku radošo darbu izstāde 
un pārdošana „Mēs to varam!”. Ai-
cinām piedalīties ikvienu, kurš ar 
saviem darbiņiem var pārsteigt, ie-
priecināt un iedvesmot citus izstā-
des apmeklētājus.

•	 16. decembrī plkst. 11.00–14.00 die-
nas centra telpu dekorēšana.

•	 19. decembrī plkst. 16.00–19.00 
radošā nodarbība „Tīmekļošanas 
pamati”, vada Aleksandra Do-
brjanska.

•	 22. decembrī plkst. 15.00 apciemo-
sim Upesleju seniorus, lai kopīgi ne-
zaudētu ticību labajam cilvēkā. 

•	 23. decembrī plkst. 16.00, sagaidot 
Ziemassvētkus, atcerēsimies bluķa 
vakara tradīcijas.

LĪČU 
DIENAS CENTRĀ
•	 Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 

13.00 ārstnieciskā vingrošana senio-
riem. Nodarbības vada Brigita Krie-
va. Pieteikšanās dienas centrā.

•	 Sestdienās plkst. 11.00–13.00 nū-
jošanas nodarbības. Iesildīšanās un 
starts pie dienas centra (ir pieejami 
10 nūju pāri kopīgajai nūjošanai).

•	 Trešdienās plkst. 17.00 radošās no-
darbības bērniem.

•	 No 7. decembra ceturtdienās plkst. 
17.00 radošās nodarbības „Piparkū-
ku namiņu veidošana”. Detalizētāka 
informācija un pieteikšanās dienas 
centrā.

•	 9. decembrī no plkst. 15.00 radošā 
piparkūku darbnīca.

•	 20. decembrī sadarbībā ar aktīviem 
un muzikāliem jauniešiem Ziemas-
svētku noskaņu koncerts Upesleju 
dienas centrā. Būs transports. Pie-
teikšanās dienas centrā.

•	 23. decembrī „Gardēžu klubiņš Zie-
massvētkos”.

ULBROKAS 
DIENAS CENTRĀ
•	 No 5. līdz 9. decembrim „Eņģeļu ga-

tavošanas radošā darbnīca”. 
•	 7. decembrī no plkst. 16.00 tikšanās 

ar brīvprātīgo jaunieti no Itālijas Ma-
tiju Lano (Mattia Lano), prezentācija 
par Itāliju un itāļu picas cepšana kopā 
ar dienas centra apmeklētājiem.

•	 8. decembrī picas cepšana.
•	 No 14. līdz 21. decembrim dažādu 

Ziemassvētku rotājumu un dāvanu 
gatavošana.

•	 20. decembrī plkst. 15.00 „Ziemas-
svētku gaidīšanas koncerts” sadar-
bībā ar aktīvajiem Stopiņu novada 
jauniešiem.

SAURIEŠU 
DIENAS CENTRĀ
•	 Katru darba dienu plkst. 15.00–18.00 

notiek spēļu pēcpusdienas kopā ar 
brīvprātīgo jaunieti no Itālijas Matiju 
Lano.

•	 Piektdienās plkst. 17.00 itāļu valo-
das nodarbības bērniem un skolē-
niem.

•	 19. decembrī no plkst. 14.00 ziepju 
un sveču liešanas nodarbības. Ra-
došās darbnīcas – kopīga dāvaniņu 
gatavošana senioriem.

•	 20. decembrī no plkst. 15.00 kūku 
cepšana. Pasākumu organizēs 
brīvprātīgie jaunieši: Matija Lano 
un jaunietes no Ogres – spāniete 
Di Donna Nunecija (Di Donna Nu-
nezia) un itāliete Badavi Marida 
(Badawi Marida). 

•	 22. decembrī apciemosim Sauriešu 
ciemata seniorus, lai novēlētu gai-
šus Ziemassvētkus un Ziemassvētku 
sapņu piepildījumu.

Dienas centros decembrī

Sporta pasākumi decembrī
ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSĀ
•	 6. decembrī plkst. 20.00 Dubult-

amatieru līga basketbolā – „Stopi-
ņi” pret „Babīti/Čiekuru”.

•	 9. decembrī plkst. 17.00 Virslīga 
sievietēm handbolā – „Stopiņu 
NHK” pret „LAT-2002/Dobele”.

•	 10. decembrī plkst. 13.00 Virslī-
ga sievietēm handbolā – „Stopiņu 
NHK” pret „Jēkabpils SS”.

•	 13. decembrī plkst. 20.00 Dubult-
amatieru līga basketbolā – „Stopiņi” 
pret „Uriekstes dravniekiem”.

•	 16. decembrī plkst. 19.00 Vīriešu virslī-
ga florbolā – „Ulbroka” pret „Ķekavu”.

•	 16. decembrī Jauniešu regulārais 
čempionāts florbolā: plkst. 10.00–
15.00 uzņemam U9 posmu, plkst. 
16.00 „Ulbroka U14” pret „Rīgas lau-
vām U14”.

•	 18. decembrī Jauniešu regulārais 
čempionāts florbolā: plkst. 17.30 
„Ulbroka U13” pret „Ogres vilkiem 
U13”, plkst. 19.00 „Ulbroka U16” 
pret „Ogri U16”.

•	 23. decembrī Jauniešu regulārais 
čempionāts florbolā: plkst. 10.00 
„Ulbroka U13” pret „Talsiem U13”, 
plkst. 11.30 „Ulbroka U14” pret 
„Talsiem U14”.

Novada jubilāri

Pāri sirmām kāpu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem, 
Margaritu Babinu, 
Gagiku Hačikjanu, 

Nikojaju Jermolajevu, 
Valentīnu Kondratjevu, Andu Krūmiņu, 
Ivanu Kurpinoviču, Jeļenu Ņefjodovu, 

Gunu Plūmiņu, Modri Roštoku, 
Angelinu Skomorokhovu 

un Albertu Usānu mūžībā aizvadot.

Mūžībā aizvadīti

Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

SVEICAM NOVADA JUBILĀRUS
Zentu Citaviču, Nadeždu Grigorjevu, 
Jekaterinu Lukaševu, 
Agafiju Mihailovu, Vitāliju Tumaševski, 
Līgu Strenci, Gaļinu Zajacu, 
Lidiju Krauzi, Modrīti Rūsiņu, 
Ojāru Vilciņu, Veltu Bukuldi, 
Valdi Kalniņu, Rimmu Ulbiku, 
Valentīnu Jasjukeviču, 
Veltu Ruiku, Rufinu Lamizovu, 
Ņinu Sergejevu un Jāni Apīni.

VĒLAM JUMS VESELĪBU, 
SIRDS SILTUMU 
UN DAUDZUS SAULAINUS GADUS!

JaundzimušieKultūras pasākumi

Gaismiņu iedegšana Ziemassvētku eg-
lītēs Stopiņu novadā 7. un 8. decembrī 
kopā ar jestrajiem tēliem no „Pasaku 
nama”! Iedegsim gaismiņas eglītēs, 
dziedāsim, iesim rotaļās, baudīsim 
Ziemassvētku ieskaņu, konfektes un 
piparkūkas!
Ceturtdien, 7. decembrī:
•	 plkst. 18.00 Ulbrokā pie Stopiņu no-

vada domes,
•	 plkst. 18.50 Sauriešos,
•	 plkst. 19.30 Upeslejās,
•	 plkst. 20.15 Cekulē.
Piektdien, 8. decembrī:
•	 plkst. 17.00 Līčos,
•	 plkst. 17.40 Jaunsišos,
•	 plkst. 18.20 Dzidriņās,
•	 plkst. 19.10 Saulīšos.

9. decembrī plkst. 17.00 Ulbrokas kul-
tūras namā Stopiņu novada senioru 
deju kolektīva „Ulenbroks” 5 gadu jubi-
lejas pasākums. Ieeja ar ielūgumiem, 
zvanot pa tālr. 28642344.

16. decembrī plkst. 16.00 Ulbrokas 
kultūras namā Stopiņu novada māks-
liniecisko kolektīvu Ziemassvētku kon-
certs „Prieks pasaulei”. Ieeja brīva! 
Pēc koncerta – muzikāls groziņu va-
kars kopā ar grupu „Kolibri” koncerta 
dalībniekiem un klausītājiem! 

JAUNGADA EGLĪTES BĒRNIEM
26. decembrī plkst. 11.00 Ulbrokas 
kultūras namā un plkst. 14.00 Upesle-
ju kultūras pasākumu zālē. Viens, divi, 
trīs – ejam meklēt! Ko meklēt? „Snieg-
baltītes noslēpumu”! Kopā ar meža 
rūķiem un citiem pasaku varoņiem 
mūs gaida pārsteigumu pilni piedzīvo-
jumi. Ieeja brīva.

27. decembrī plkst. 15.00 Cekules 
dienas centrā, plkst. 17.00 Sauriešu 
dienas centrā, plkst. 19.00 Līču dienas 
centrā muzikāla rotaļprogramma bēr-
niem kopā ar Ziemassvētku vecīti un 
Noslēpumaino draugu. Būs dziesmas, 
dejas, rotaļas, konfektes un piparkū-
kas! Ieeja brīva!

Jaungada naktī no plkst. 1.10 Ulbro-
kas kultūras namā Jaungada nakts 
balle „Dzeltenā Suņa gadu sagaidot”. 
Ieeja: 3 EUR. Bērniem ieeja brīva! 
Bērniem ieeja pasākumā tikai vecāku 
pavadībā. Galdiņu skaits – ierobežots. 
Iespējama iepriekšēja vietu pieteikša-
na pie galdiņiem – līdz 30. decembrim 
(tālr. 29804210, Raja). 

Bibliotēkās
•	 2017. gada 14. decembrī plkst. 18.00 

Ulbrokas bibliotēka aicina uz saru-
nu par latviešu literatūras kultūras 
kanona vērtībām. „„Mērnieku laiki” – 
mantojums, turpinājums vai darboties 
griba”. Vakara stāstniece – kultūras 
žurnāliste un literāro projektu vadītāja 
Liega Piešiņa.

•	 Ulbrokas bibliotēkā literāri tema-
tiska izstāde „Katrs sapratējs rakst-
niekam ir dārgs...”. Rakstniecei, īsās 
prozas autorei Zentai Mauriņai – 120 
(15.12.1897.–25.04.1978.).

•	 Sauriešu bibliotēka aicina „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas 2017” ek-
spertus un interesentus uz lasīšanas 
spēli „Vai tu mani zini?” sestdien, 
16.  decembrī, plkst. 12.00 Sauriešu 
bibliotēkā. Šī gada Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas lasīšanas un vērtēša-

nas posms tuvojas noslēgumam. Aici-
nām satikties, lai pārrunātu un disku-
tētu par jau izlasītajām grāmatām un 
iedvesmotu citus pievienoties eksper-
tiem. Visi žūrijas eksperti, kuri jau iz-
lasījuši grāmatas savā vecuma grupā, 
var aizpildīt vērtējuma anketas, pie-
ejas kods jāsaņem pie bibliotekārēm. 
Lūdzu uz lasīšanas spēli pieteikties pa 
tālruni 25638225 vai Sauriešu biblio-
tēkā. Uz tikšanos lasīšanas spēlē!

•	 Decembrī Sauriešu bibliotēkā piedāvā-
jam izstādi „Dzejniekam un žurnālistam 
Viktoram Avotiņam – 70”. „Kas labs 
dzejniekam vai dramaturgam, tas žur-
nālistam neder. Jo žurnālistam jāpaliek 
„aiz” cilvēka, notikuma, fakta, tēmas, 
.. kam viņš pieķēries un ko it kā vēlas 
atklāt. Viņš nevar būt tekstā tas, kas vi-
ņam ienāk prātā.” /Viktors Avotiņš/ 

2017. gada novembrī 
Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētas trīs laulības.

SIRSNĪGI SVEICAM JAUNĀS ĢIMENES!

Es, māmiņ, gribēju jau ļoti
Sen tavās rokās būt.
Tev mīļus vārdus pateikt klusi,
Par katru glāstu, ko man dosi.
Bet vārdus nemāku vēl sacīt,
Lai tos man iemāci, vēl gaidu.
Un tamdēļ teikšu tev ar acīm,
Ar savām rociņām un smaidu.

Sveicam mazos novadniekus – 
Elizabeti, Katrīnu, Luizu, Vadimu, 

Kirilu, Maiju, Rihardu Tomu, Markusu, 
Hugo Oliveru, Taisiju, Alisi, 

Zarinu Amēliju – un viņu vecākus!

LAI MĪLESTĪBA, PRIEKS 
UN VESELĪBA JŪSMĀJĀS!


